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niiszo-nowo~rodzkL teu spoa6b llLUIUDif_Slować, t~ Ilr.e,nysl it podobllo na jedneOl z zgroma· ~o zak~p . . 

n .... uie jest wcale IIpaaoiytuYIII·, lecz dzeń lIa jal"lllnrku po"tallo/Diot/o utrzymy. 1 ne wyroby I pr?dukty Jak:. culuer, .fil. 
pobkim. Biuro t.nkie wielkie by oddało /DUĆ ttlly towarów bawelniallycń tlIJ sto!lj~ tra, owoce poludniowe, tyt.nnle, palli." 
usługi i uchrolliło od struŁ Ulalo obezna- t/i-bu} od cm Króledwa. Byłby to zwr?t plót~a,. wyroby p~ze':"yl~l1. d~obD~go, zboze 

W oaloltuich dwóch numerach "Kraju" nych z tallltajszemi stosufikalIli kupc6w. do sposob6w skuteczniejszych nit paplu· . dowIeziono w I/leWlelkleJ 1106cl,. popyt Da 
zuajdtljoruy oblz(lrne sprawozdauie, zawi .. · Kilku np. kupc6w warullwskich, którzy rowe. j nie b),ł lIader alaby, eo naraalło nawet 
raj"ce charakterYlt)'ko ruchu handlowego prsybyli z towaraDli przed otwllrciem jlu·. MilUo dobrego zbytu wspomllionych lo · wielu. w:ytworc6~ i kupo6.w. Da ,traty. 
na jaro,arku niższo.nowogrodzkim. ~pra- \lIarku, gdy im kazuno opt..cić w dw6joa. war6w, caly jeduak obr6t oiemi nie byl , ObUWie J~lZcze mgdy' gorzej Jak na tego
woZlłauie ob6tuje w cieka,,!8 Bpoatrzetenia o6b wiOkuy jarmarkowy Jlodatuk, liii tell wiOkszy od zeszłorocznego raz dlll tego, ie rocznym JarUlarku ule Italo. Z Warauwy 
i llwagi. jaki pła~Jł w Warsza .. ie, wololi po obl·a· popyt ograniczał sił,j do gatunk6w IIlt· do .. ieziono je w nader malej ilo.ki •. Kup. 

Pnedew .. ystkiem uderza korespondenta ~bunku, dl .. uu ik ni~ci" wi~k .. ych Jeazcze szych, a powt6re, to tych towar6w b,'o cy jednak waraza.wacy, ~ Ile .polladah wla· 
bfak .. szelkich widocluych wskazówek w'r6d strat, wrócić z powrotem ~ towarell' do I niewiele. Wog61e przeciei fabrykanci ZIL· · sue Iklady obUWia, WYjechali z jallim ta· 
gwuu i jarmarclOego rozgardy.8Zu, iż w WIlrazawY1 

straeiwuy ua takim obrocie robili grubo i pozbyli si~ zgnilych i za- : kilD zarobkiem. . 
w ty!" Celt) nie handlowym bior" udział rzeczy ko o 3,000 rubli. Nie Uloglo by letułych towarów. I W o.tate~ayDl WOlO' ku koreapoDdent 
przedstawiciele przemysiu i hlladlu nu.e· sił,j to zdarzyć, gdyby iatnialo wspolllPione Drugim gł6wnym towarem na jarmarku, ' wypowiada zdaaie, it wbrew ~o.powHecb
go. Tłomac%y or. to zjawls"o okolicznp· biuro, gdzieby interesaoni ",ogli zaWCZ.iU maj'lcym ogro lllny popyt - było ielazo ' Ilionemu przez pra.~ luoiemanlu, rezultat 
łci'l, i,ż wysłańcy 6rm kr61estwa nio ,ura· lasięgn'lć niezbędnych inform.cyj. Bium przewdnie uralskie ~urowe i lano. Sprze. ! jarmarku nie jest sn6w wcale tak '~ietuy. 
duj'l choćby jedoem ął6 .. kiem polskieIII takie powinnyby iatnieć i w innycb pun· cl .. no go powytej dziesi~iu wiJiou6w pu. ) W k06cu .prawoldawca ~.nacza lD.ter. 
,!,ogą póc:hodKenia z k'raju, prze ," ysł kt6· ktach np. w BILkuj nieraz lIIyśl ta w prs· d6w. Jedna tylko 6rllla Paklewskiego.Ko· IUJllcy, choć drobo)' fakt, Ił po ru pierw· 
rego ocllrzcooo mianem "paaoiyluiczego". sie 08azpj potlejmownnlł byl., looz byHo zielly ~przedałlL 7.olazl\ do 300 tysi~cy pu. ; u)' na teg~roc,nyQl jarmarlIII w NitlZ)'m. 
Sil to prawie wyłl!cznie niemcy albo i~. tylko groch rzucany ua ściauł,j. d6w po cenach od puda: za blacb~ płaco· NowogrodZIe otwarto masuyD w)'rob6w I 
dzi, ,\!emleckiu\ posłullujllcy ai~ j~zykielll. Przechodzlłc do svrawozduoiu z rucbu tlO 2 rs. 36 kop., za ielazo gatunkowe drzewa, pochodz,cych z zakladu . głucho. 
Kupoy tfŻ ruscy uważajlł Ich za obcokra· handlowego, korespontlaut zaznacza rozpo· J ra. 42 i 43 kop. W skutek w)'sokiego aiem)'ch z Watazawy. CiaHyly .. t oue I 

jo,.·c6w, ~rzeciw działalności kt6rych nalei)' wszecbnioue Idullie, ii jarmark powi6dl ocleni .. telaza zagranicznego i r6inych pre· ' powodu taniolci, ataranooki i gutn w wy· 
podnoalć alarmy. "Kiedy jeden kupiec aił,j znakomicie i dał świetno retUltaty. rogatyw na korzyść prz~mysłu unolskiego, k06cz8niu doakonałym popytem. Kor_ 
roaki - pisze korespondent - przy podpi. O ile zdauid to slu8zne I)rzekollać si~ 1110· tego ostatll iego bardzo dużo poszło do za. pODdeut wr6iy im w Oe.ultwie wielki., 
sdniu ' petycyi do p. zarz"dzajllcego mini· ina ze stanu obrotów gł6wne",i m·tyku. chodnicb i J loludniowyeb gubernij, czego powodzeoie. 
ater,.ulll .karhu atanllt w obronie przemy· łami bandlu. Do takich pneiluwszystkiem dawni ej oig y nio bywało, gdyż kraje te Jarmarki wog61e trac, Iwe dawne ~aa· 
.lu KrÓIl,.twa i zarzucał inicyatorom pe· Daleialy towary I"ł,jkodzieluicze, Il miano· sprowadzały zawsze telaio z Kr6lestwa czenie i jArmark Dituo nowogrodzki takt. 
tycyi, te niesłuaznie ochrzcili cały ten I wicie tkaniny bawełniane i wełni.ue. Po· albo ze Szl'lska. wobec bezpośrednich coraa estlciej Iawi4· 
przemysł kresowy jako "pasotytny·, wrocz pyt na nie był rzeczywiście oddawna uie. : Herbatll km·awanow,. miała popyt do· zywanych atolDDk6w z Az", 'rodkow, i 
mu odpowiedziano: ".Pokaż pau nam tutaj praktykowany, sprzedawano je po conach · bry, morak,. drogI! idąclL bardzo slaby. zachodni" mDohuia .i~ ul6puoDych ko
cboć Jednego przemysłowca - polakaj OIy o 30% wyższych od zoszłoroczllycb. Naj. IMote objaw tell z"znaczuny w sprawozda. munikacyj, docieranIa w)'tworc6w le .wemi 
Inllloy tylko lIiemc6w I żyd6w"·. I rzeczy. grubsze iutprosy nobili lIP. Morozow i niu z,najduje ai~ w zwi"zkn z projektowa. w)'robami at do .. m)'ch rynk6. zb)'t., 
wikie, uie było na jarmarku ani jednego KOlIszyu, sprzedt<1j olli c .. le zapasy i zy· nem wysokieIII ocleniem berbaty I"dowej, musi uledz z cz"sem 10lowi inu)'eD te~ 
poWażnego reprezeutanta polaka, z wyj'lt- skali ogromue obst.lunki na przyszle p61. przycbodz'icej z Kiachty i punkt6w pogra· rodzaju targowi.k w Earopie. W ~ed. 
kiem p. Kolouu, przedsta .. iciela firmy .Fra· rooze po wyg6rowauycb cenach. Grube uicznycb Chin, w przewidywaniu czego na· niem pllwoch.Diu jarmarku od jaklłCo' 
,etaj to tet lil·my te,L uikt nie ma za ob· iutereay .!"Obiły takie f .. bryki bawelniane le ta/o porobić większe zap"ay. Herbata ta czasu n6let)' jut wła'oie Iduiem _zem 
~okrajo .... 'l, wyroby.,ej słYIlll pod uazw, Kr6lestwa, ale za",ówień na przyszłość I niezbtdn'ł jest w handlu przedew8Z)'stkiem widzieć obj .. w w,poIaDion)', a -\8-
.polakaho ~icrebra~ i ciesz l}' sił,j dużem po· lilia/y mniej niż w roku zeszłym. Odcbo· 1 do polopszania przez dOUlieszk~ lichszych go Die olłabi~ tegorOCJDe przygodne ngl .. 
wddzenieu\. Naletałoby pp. kupcom z Kr6· dzi/y przewuiuie Ila.i uiż~ze gatunki. Gdyby Igatunk6w, przywożonych morzem, które dae po_o,beuie. . 
l. d"a głębiej zaatanowić ai~ nad donio· nie perkale z Kr61estwa, zabrakłohy tego . gł6wnie z_lewajll rynki zbytu tego produ. MilDo to jedDak, zanim jar .. ark powoh 
słoAci4 tf'go o\ljllwu i stawać wszędzie w towaru już w poczlltku jarmarku. Wyi. ktu. Wysokie cło apowodować może jak i stopniowo Iwe zoaesenie utraci, projek· 
ty'" char .. literze, )"ki w g!"uncie' rZbczy im sze gatullki wyrob6w bawełnianych, wel- słusznie z"powiada "Świet·, f .. łszowal/ie towlne w .prawozdaniu biuro wielki, jen. 
prsyualety.' Inaczej Itempel ,pa"otytni. nianych i jed .. abnych słabym aił,j cieszyły herbaty na wiolkI! skalę przez domielzlię 028 mote prsyaie~ korsyki. 
etwa" zclltauie puy uich na długo". popytem, kupowano je w niewielkich par. różllych 8ul·ognt6w. Zafałszo .. allia te już Dlatego po .. tóruie robilD)' aa to lIIlCi.ek, 

Z tych IJOwod6w, choĆ pra3a rnska dużo tyach. Ceny na cieńsze gatunki sukna sił,j cor ... częściej daj" spostrzegać. opodzie .. aj,e ai~, te tak polyteczD& 1D16l 
o ;polakim~ przemyśle rozprawi", trudno byly o 30% nihze od ze~złoroćznych a nil, Wracajlłc do sprawozdanIa. uottlj ~my .a nie przeminie bez echa, b,dt co ~ Ire
jak twierdzi korespondent dopatrzyć siO grubsze o 16%. Fabrykanci tei tego to· korespondentem, ii do Kr6le_twa i guberni, IIZ~ Nihly Nowogród ni. przeataDie b,ć 
na ja'rmal"ku jakich ślad6w jego istnienia, .. aruponieAli straty, przy tom z",uszeni zachodnich wyprawiono do 40,000 skrzy6 jednym I waiuiejlZ)'ch pUDktów handlo· 
lub z hrllć jakiekolwiek tam o handlu byli oddawać ua kredyt i z uiewielkiui za· herbaty. wych Wachodu Europy, jDt przel ... 0 
Kr61eftwlli rep_rezentowanym na jarmarku, datkiem. Wog61e n& wyroby fabryk Kr6· Wata środkowo azyatycka t. zw. azya'ka, Iwe polożenie i długotrwale Daw,ykaiel\lt 
. Kore.apondant podnosi Dlyśl, lestwa slabsty był pobyt niż dawniej, trzy' choć po'ledniego gatunku, skllpowan'ł hyła kupuj~ych. 

rzucan" aby "UTZ'I· mauo si~ względem nich wycz~kuj'lco. bardzo ruchliwie, widać w oczekiwaniu no· 
. biuro infor. Z dziedzi kresaOli cia od Około - ---~ . , 
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. przeltra.zył siO aa dobrej tarł r,bllli Jro. 
2 d · 3 g1'lłdnia. laaB i obracal jęz)'kiem, aie wledZlłc "., 

I gt·u 1/111. Pa_tor Poncel dwa razy pukal do 1U0- co poc",ć ze lOb,. POClucie obowi,," 
. Nie odwa:!ylem ai~ dot,.d wyjść z domu ich drzwi uapr6ino. Nareszcie, gdy przy. ' zwycił,jiyło jednak obaw, • 
I ~pr6cz Fra~ciszki i kamerdynera, n.ie wio 8zedł po raz trzeci, przyj"łem go. Ten, i - Kobieta, której Imienia .!lllawia6 tw 
dZla/em t~wej duszyj cRły CZRS p~ŚWlęCllm wierzę, jeat calI} tll spraw" Izczerze zlDar- 1 nie wolno - po .. iedział, zdob)'wajllC li, .. 
regulo~aDlu z~ległycb rachunk6w ~ pb~z"d. twiony, bo urwaly olU si~ 8maczne k",ki odwaR - m6wila mi, t. w cbwili &l.b. 
kO"'~Dlu ' papler6wj . ztllo~ylbym Sl~, It S"" moim domu. Lubiono go tu i co naj. I donale' pan przykrego uumu w aHW • 
l~d~le, kt6ry~h bawi. m?ja 'pr~ygoda: "'I'a · mniej raz na tydzie6 zapraszano na obiad. ! - Tak je." dobru poiaforJDon. 

(DcJIMZV ci'lg-patrz Nr. 240). ki JU~ z,!"yczaj na ŚWieCie: htu.Jemy al~ nad Nie przebaczył mi wprawdzie dot'id, te _iO . aOj w istocie zdawało .i~ t •• ", ... ocI. 
'Iły r6ciłeni przed tygodniem · i' cdo dziś człOWiekIem, którego okradł I oszukał kn. obszedłom bez jego blogoalawie6stwa. Uwa. gł08 dzwon6 ... 

dói. ży]~· zaQ)knił,jt1 wśr6d citerech Geian, ayer, ale z n~~żów oszukanych przez żony, żal jeiluak że herezya moja nie udzieliła l - Achl panie Ber[" - zawołał Ui"dl 
uie widujv uikogo, Dikogo do siebie nie zawsze tartuJemy. się polraw~m, kt6re on zjadal, zaszczyca· z puenciem - te te pau DIe uolullłial .. 
pÓlzc:iaDl/ boj~ si~ Indz·, - boję się samego Spojrzalolu przed cbwill} w lustroj twarz,lj"c je swemi względami. N ie jest on tar· tago ostrzeienia. Te dzwon,., lrt6re paa 
lieMe, bo spustosznnie, kt6rego dokonałem kt6rlł tam zobaczylem, była blada, o za· lokie'" i nio j"da duto, ale ma smak wy· .Iynalał, b"~ to ,łOi kokioła hri,t_p, 
owej ' DOCy! w owytll pokoju, per6wp.ali 010· padnił,jtych policzkuch i podkrojonych o· kwintny, lubi smaczne kIlSki i dobre wioo. głol ualZej wap6lnej matki, która wI1 •• • 
żna jedYDle z ten" co lIi~ tAraz dzieje w czach; mnie nie wyd.ła się ona śmieszu'l. PrzLdowlZyatkiem zaś lubi ga .. ~zić prz1 III pana na ... oje łono i wynllcała Dla al. 
mojej biednej głowie. Przestałem być 80· W każdym razie lepiej je.t, te nie ':'ycho. stole, siedzlłc plecami zwrócon)' do komin· posłuueultwo wzgl~em a1.bi .. 
bij, nie kocham nikogo, nie spodziewam si.~ dZł,jj m6gtbym apotkać jakiego żartownisia, ka, z łokcialDi opartAmi na stolej m6wi o I - Tak, takj powiedz paD att, "'ldy-
uiczego, nie wlenł,j w nici . a wtedy nie ręczę za siebie. Czuj~, te sił,j ploteczkacb, o wypadkach nadzwyczajnych, bym był tego głOl1l .1, był")'. 

Sędzio niewidzialny, , kt6ry wysłuchałeś ni" ' uspokoiłem jeszcze, ie gniew wre we I o teologii, o liturgii i t. d. Zauwaiyłem, Idzi •..• telD CI.W j"telD. 
hisloryi OIego iycia, powiedz mi teraz, co mnie, got6w lada chwil .. wybucbn"ć. Nie : że ilekroć przychodził do Mon Cep, miar I - Nie 'mialem tego powle4iI~, w_ 
o tem wu)',lkiem myślisz? potrzebujł,j, by sił,j litowano nademUllj nie zawsze w pogotowiu jaklłŚ moralnI! nauca. , - M6j probołsau - .. wOłał.. ut .. 

Panow,Hlem uad namił,jtnościami, azano· chc~, żeby si~ ze mnie śmiaoo. kę, ula mnie prz)'gotowan,.; mualał j, cierpliwioDY - trzeba ci WledS1~ .. 
waletu uczęście cudze i c6ż za to zrobiono Si\lstra zarzuca mnie listami, w ktÓl"ych zawsze wkr~cić w swoje opowladania, a ile. , z mojej łwutU~ przYloclr taki 
z m~jem? W stosunk~ch Z ludfOli bylem obiecuje swój przyjazdj jest tego gl~bokie. kroć mu si~ to uie uda Willo, zwracal li~, moralo)', jaki mu w elauJ ~.ri. 
dóbry, apr'&wieHliwy, uiluiu'y, i go przekonauill, ie w/asnemi zdrożcościa. j po kr6tk iem wabaoiu, wprost do OIDie i I potrzebDiejuy. PaDi d.llofbai; w • .ow'a 
wspanialomyślny i jak2e mi za to od ·"co'·lmi. Aci'lgn~łem na siebie karł,j niebios. C1.yż , przeprllszaj"c za 'miałoAć, prawił mi pero· hrabim i dziedziczka beI ' wlo6c:i, iW. 
nó? zdeptano mojp prawa! ' B6g' ojca ina· nic zaparłem aił,j wiary ojców moich? Da. , rę. Robił to jedynie frzez uClucie obo· je uaprzyktad, te .. w_ il. 
tki 1l1~ej, B6g ·dobrY I sprawiedliwy, czy ła mi do zrozumienia, ie pr6b~, kt6rl} B6g wi,zku, bo Ereszlll by to poczciwy cz/o· ciowie, którzr od " .. u clo ~ 
oddał mi to, na co zasłużylelD? takiet zesłał na lUnie, powinienem 06arować za wieczyua. Dziś na .. el nie OIZC~ziJ mi wiaj, li, lOatko. • ",o.al.'· Ja a ·.M~ 
lO lilek I udzieliła mi jego miłosierna ręka! winy moje· obiecuje mi uawet li~ościwie po· zwykłej dawki moralu. u~ia -10 wyci "-

81;dzio niewidzilllny, ezy ty zbadałeA ta· moc, w celu wybłagania zbawienI" dla mo· - Panie Berlac - powiedziaJ - ,dyw t. nie uwu_ )lA 
jenmic.ri tycia? Czy ty wiesz czem jest ten jej grzesznej duszy. Odpowiedziałem jej . pewnego dnia był na obiedzie, Iłyualem wać to CJda l .. 
obrzydliwy 'wiat, na kt6rylll żyjemy? Ja po prostu, żeby sił,j nie f"tygowala i osz. lod pani... ryatew na to, by wfl:il 
.. dz~, te wieclz'l o tem chyba... te psy, cz~ziła mi na ten raz rad swoicb i obe. 1 - Nie m6w pan o uiej - .. wołałelD Imarkacza, U6r1 
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SPRA lOZDlNlA TARGOWE. Dl. tylem IaU. Ob,. ..... je q m.~j aii 4,165 (n.dzwycujnycb S, pootowo . oeobo· mów, Irtórym przJ1D&DO juł potyczki odoa-
. pl'.;:;:;' lir. d r ord. lU pdd';o'.ib. WrlL' wycb ] .466, tow.rowO-Olobowych 1,456, to- wi oe, tar.A li, podaiM6 ltakow. jeetcze 

beo r.ob ,pnod lal., tk n,., .eh" warowycb ],229 I robOC%ycb 17); n. rucb w III·.j teryl. W ty'" cel~ poHołoJ' 001 
P.hubar" Ił ".ud';.,,,, ... 11. . KOJów, 2S 6hie,. k .. ł/. \II J' wo ' ko., 61 ł O. raeb p podarao ·.dm;' llat6. zattawoych I·ej i II·ej .eryi dJa 

~~"~~ lar", _ulalOJ'" p.oO ... ,. d.ił ... pol.. Jm Ioreu eokr"w,m kIpI w t,...,.lol. hl.· nhtncYJny 831 (tlułbowyeh 158, % .. te. Uoow!nowania potycz k d.wmejnych. Po-
C dokonano ani jedneqo wic1r.u.ego aakop 1m kr t Uc « rnpa nh J .,1 1 to- I . b d I b I .... -> I' t6 ch I . II ' . 
t,.~ ....... i .. ny.h. U.peoobiooi& pogoruJlo .. ~, .... I P w 4'"- '.4n lItao,. drtl( r, sml • ow n mi 142, z .. tem 4"" llIew_ I w Ul .woy -ej I ·eJ teryl 
pod wpl,w.... ...iiki Dotow.ń h.rhń.kiolL K.ra I.do low,,"uo Ni b, 10. Otl p' • ~\ ... ta- i % a mi, 44). Z og61~~IO ru U poei . O oie brak au oy Da i ~ II, przeto 
n. Lood,o ~&edl o. 21 "I .. (n.bf.:i~Y)' • "ekol •• ,. dr . karak ... kl~",k.· • ,.4>. 1"' . . 'ów wypad. na ruch ba.dlowo. oeobowy. raai. neezooycb włUcicieli dOJDów do-
o. ~aryi mIal, poP!t po 2'lf)'I.. I?,voryaly 00' . - 110:0 1 dr. I t. ow.kl.j p • .tow po 410 9 J.67'/ .. n. woj kowy O,S"" i gnepoclarexy an.j, ni I,alych trodoołci. 
101 I kDpo~~ ... t..hCSll. g~nlmaly ."1 prę k.r· 1·r&)·.JI' "1>" DO 854"l. I (_) n...u., z*uJe człooków atowany • 
.. oh dawuleJlSlcb - • rI. 95 kop. 1 17 ".t I r •• tacy_ drOf1 t w· , • _. • vr:' " 
ni. poj ... i." .iO " .. l ... oblep. ł/. • pa- pn. 36 ". lIaOJ. tlrbg 1"'1.. Pedatek 041 towar6W. .p tonb. ,"ad., neola poz,wczego urzodnlków m. ŁodzI, 
pl.rolO ""bb~yoh, .pned otw .... i.m Jldd hr' l wl om066 O oowym pod tku odbcdaie i, w doiu S li topada O god .. , 
.~ poe ••• ly .10 W kleroo"o , .. yikowYM, "'cec6I. _. _ __ od [-rzewoionycb pocl,gami O ma· po vołudoio, w gmacho to.-an,uw. kr. 
Dlej ~.ylk •• koJj b .. gk~"'rcb puybral. ,n ••• a. lej doo....... ii czuwaoie nad dytow""o Przedmiotem obrad ..... dzir. a) 
"1nn.,y. Po ot.anla ... Mf, .. pe.ne pod .pły_ 1 l' I IJ 1 1 . K.·k pł . .... ....... , . -. " " ~ . 
w .... eon'rob d.poIII bodlD.lrich, .pokol,cyA pray' rl my' ao! c I (1111 1I11 I liC)". w ywaml % łr6dla po hę- zatWI rdzeole Ipr.wozdaol za rok oper.· 
",pil. do r •• liu"'i, ktO,o oddlial.ly ooI.bi.j, .. 1 dZl~ urzednikom kontroli pa6 tw.,· 19odoie ctiny 1886/1 i rozbiór woiolk6w, wylun. 
na IlII!""0bieai8 i liiiny aA~!" boDkdO

I
"· woł·· .. 

1
• Wartzawa !lobrV ,~"<b \V J'edneJ' z ze lp!Cy.lnemi przepi .. "", opracowanemi czonycb w protokul. komilyi rewizYJoej i 

ko .... k'. dOludl .. , roDO o ,.s, .p' y n .. ltpa. . I~ . . to li --~ . d b) • '._' . taL L 
DO m . mi~dsJl1'rodo •• n.hy ..... poc .. t.Jwwo po fabryk war .. w.kicb, Jlk . iO dowiatluJe p~ze~ rfilo~ ryom II '...,"!' w. ~rozu'11l0- •• r14 Uj za.wl.,.ul Ol. e u o~ ro .. 
62~. J>Ótoi.j po 6t1 ni. m.,.zy .~.lej6 p"mlo .. e!".',Kllr. codz.", Z powodu zmni ~lIeni. robo. Olll % IRlntJteryum komoolkacYJ I kootrolo- l1187/8j c~ wybór cdonkó .. zar.,du.I ~ao. 
Dia, kun dr.kootowych ",.bal .. O pomlOd,y 18. I ty pOlł/łOOwlOoo wydaltć 12.0 robotoików rem ptló.twa. Now, pod. tok. wedłog przy· dydat6w I d) wybór członków koanlyl re-
778, pry ... t" •• padl, , (SS D' 4SI. ru.kI. Dt,.,· 1 R' bot . . i d k t I " bliionycb oblicz fi • pewoi .k.rbowi ro- wilyJ·ne;. 

'" . ' pny korai. pop ... edmm SIfI Z .ke,) o OIC" l1Ie w e zllc ogo n '1110 ny.. ł . '. ' 
~~O ...... ki.b • obl-, poj .i.lj io tllko los spotka, rodo%yli pomicdzy .oblł godZI. cznle oko o 8 ollllOnów rublt. (-) Droga ielUM faWycznH~ka. W ro-
obar~kię, ",,0\r11l •• i to loki.; chorkow.kl. pod ny pr.cy w ten fpO ób, ŹI wyd.leuie okno . '~ydaoe zostalo . polec~. ~D zeszłym prz.w.łlm~oo wUYltklob. ~ ... 
nioaly "O o 7 fi. <-IS7-••• ), ceuLrolo.o I ... (66), 1810 aic z:'ytllczoem Z .. r~ rabryki uak. nfe, /łJeod kolei przy wyd.waolo kWI· zerów 276,613, wiocej o 14,556 .oiż.li w 
• 1.llki •• 1'1, n',~;I'''-!U~~alAk~1. tow.~Y· ce to .. ~ too rozklaJ a te robotoików • t6w n. dnwód pobra01cb 0ęłat dodatko· roku poprzednim. Towar6w i bardu p.' 
..... u'bnpi&C'ieD a Wau 1 'łł POM1VUl.1 P J h ól I' . L.ld > k" .. !LłSG" 966 dó Sd-81\l, .kero towor',ll,,~ ,.8&I.m.odn" pomi,. f .. bryce jett okolo atu, przeto obniika "I •. wye po zczeg e wym e~la I _!'L' .JlO: a~en tego prze!"I8Zlo0.o ";"1 "", Pll!" 

JlUgdsy 82'-S22. ptIIooen )chu ni. brl a. t-rel1' l wielko. pi_Ob ek.pedycy!n,. % r. 1885. 
• poenki".no ','cl: P.?. ... '2e2. ,~o,~_Ww'z' ~w· 1 B(lnkl'UttuJa J dna % powuinfeJ'uycb B_zur. p. arjankl. W.powinali'my jU% (-) Nomi.acya. Pao Kooopez,b.ki, b. dy. 
płerwo~ by 1 S.".,..18 ..... d......... -.01J ' b Z . k' 8 k ' kt d . > I . , b 'ód L.' • k:;lojow,cli n.bywAoo r biń.kil po ~'I. -S61/1, l lirm na N .Iewkach %nwie.iła wyplaly. Kon' l o ro z?l"Je. p. .rJ~n I p. t. " tlo ~ oJ: re. or rogI ~e aznej ,a ryczoo.. .IIleJ, 

.. r ..... i.loki. po 184, p610iej p<1 16~1/" konk .. kl· kort prawdopodobnie nfe 1ltd7ie oglouony, o nowlcy? wy;l.neJ nakładem hąWI.ta.· mla.nowao, z~~ł dyrektore1ft drOgi łel .. 
ja •• ki. o8aro ..... P" SM, .1. mlOly .. br .. ·ó" gdyż ow" lirlIla rozpocz~la rokowania z I Ze .. zg.ICdu na obecoy atan kW88t11 w.pól. IneJ terelpolekleJ. 
poI.d.aio" .. u.bodn,. odd .... o. po 1~7. moaly byb wierz,cielallli Oprócz pow iueJ' Iirnl .. wodnIctwa okręgów przelllylłow)cb I do· (-) Untnlcy I::t1 i telegra(u "f.o. 
pomi ... ezone t11ko po 10&'/" a moelueW8"o·rlatAll- . 1 r. .. I có Ce d . I' . od I 'L .kie po "1. l'_tko". korty poiycsok promIl'- umknicto i opłcczQtowaoo iatniej,cy od ki . , ,""gan.l/ł II~ prze wy. OW .. l sar .twa o Zl olrzyma I po eceDle p. DaCII ~ll ... 
wJClh 11711'J. I 2(';'1> oboiiylr "O .. law.ai. do kun ll8tu lut w W .. nzawie Ikład ukla i przedł1~wzlecle 6rodków ograhfcu],cycb poczt I telesrafó. okr~gu wanzawlklego, 
1171'/. i 'lł6'1.-II, . Dobrym poprto"! ci .. s,l •• Ic porcelan,. Irozw6j pr-tOnly. lu kr •• owego, bronura p. aby lie wykre61ili lIiIty człooków kuy 
c_te;:;rroceoto"·L~i'lcb'k. pob 8S, "'·"911·!~1 L~a- II/Jndel przYICOZOl111ł wedle słów K war' Z rJaoki no zczeg610, ułluguje uwagQ. pożyczkowo.wkladowej urz~doikó. powiatu 
m w ..... t "SClNU-a o aa 1.aDO po I.> ..,0 ' II t ".. ~ St I . I d b't' t k' /6<1 L ' i .. ,. ł L6 k 
w~~o • • 1/. I)~DIG ... lI,t, u.!'w.e 10 •• "1' zaczyoa .ię oiywiMć. Na komorę w.rnaw. ' .. w a ona Ja~no o I Ole O wc"y~ na z"leg~, a zap ..... 1 oa ~I 00 .. " aay 
ot •• wSo\i.moo,o kredrt. ,itnukl.,o bJ11 pn ••• - akll nadcbodzi cod.iell11ie zoaczna ilo~ to . 1 gmncle daoycb, zebranycb .0 pnel1l~6~. pocztowej okr~go w.rnaw.kI8l0 • 
łoio uoIarow.ne po 161 warów Atzono"ycb tkanfn jedwabnycb i .oanowi!Ckim. Wy/oiyw.zy blltor,~ mle)· (-) Słyazllf'my że jeden z tutejuycb 

z ,Wtly :r:w.J to~ .. pod dr! Ol 26 ~r:t. weloianych wyrllb6w galanteryjnych i ubr .. ó ' ICO.Olel, o jakiej pilZe i koleje j~j prze· peloomocnik6" pry"atoycb o. posiedzeniu 
~;:':'!~o 10-'-WJ::I~':::' P~i~~":,,'j;~~Y.SlO~: gotowych. 'ZwiOkazył iV t .. kł.e przywóz IRy.lowego rozw!,ju p. Z. pr.zed. wylnuc.'em ekonomictoem zjazdu piot~kow.kiego, wy· 
w ktO,.~ wi4.i.pq jed)oi. d.l"y .ku ... ~ op.dl<>- tow .. r6 •• urowycb, miano.iciu :lelnu i skór o t~ teOt.1l1cb WOlOl"ÓW podaje lD.teretuJ~ce krdlooy zoatał % listy obr06ców pry.at
~ci IlpakięlO to"!.ny.t ••. dy.k""low.g~. Dlo ,~i~l.o niewyprawiollych. Natonlia.t haodel wy. dUh~. taty.tycrne . . Na !O,OOO blteko. mle· oycb. 
JM~ .. lkOI"I.' ~. Cb~~~ w 014". ...,!I~dy dl ''''~J: wOzow" .. cale ai~ nie ożywia. Do Oel"r. ukanców ::ł08nowl~ !tcz" Z8trudDlon~ch (_) Fałazowana '1I11,tana kwałnl. D.iO' 
, .. , .... ooDilo ... ,.DJ.~ ... pOto"",nIO, .]0' . ' " rab,y~ach robotników 6061 loc% I 
doak Wi ..... D. b1'. Dieebtć d.a .. "i..-.oi. DOWlOb atwa zapotrzebowA(1 )eot bardzo Ulaloj zna· .. " Z mo I ki 8~aranoości policyl lekarakiej, atały siO 
aobowl.t,oń pnwlo wr "",Itkicb d,I.I.ch, I ";,t' czniejszych ubstalunków alA 111 t"d w owt .. · ~I~.o ~,006. zlIDlleazkuJe w obr~ble OIRlh· . IOO4ie ~rgi iywności wolnemi od oiekló
~Iki ... jedyoi •. tar,o p.plerów l'mmy.lowy . ' tnicb czasacl, wc"le nie robiono, N" tAk ICZ Y "I~k zycb rabryk tylko 8 oald.) rycb wyrobów · pokarmowycb op od ryb 
':'~~I:"i:.'i1·..:~t Di~~;:""!6ebod·:rI!;1'::'.:.~ nłellOllI~4lny a~n rzOO%y w"lyw.. pnede; rl~ pod~~any~ ROlyi, 28 ~d do cudr.oziem; .krułZsłycb, podoboie do %wie~zyoll,dowej, 
jo (iOI~. Sil Dl. oboiion. ..C!O" karly .korj w %yatklem Oleufllo§ć nauych kupców I c w.. ILr ",odo~cYI o~ad, etaoowl od ID4sła ulepszolIego łojem i wod" od 
"OIII<O.,ob pop .... ily .io d.i.! a"ow. o droboOll- przemyslowców w udzielaniu kredy tli. I tr1.ocl lI cz~ p~odo~cYI. ŁodZI. a polow~ wódek i tokó" do wody .odowtj, up'" 
.,. l .. , roch w t1m dElOl. byl po,b~wlo.y .upol. Produkt)a chmielu w Króle8Lwie PolskieIII, W .. rszRwy. ~Iezmlerme do~odne warunki .ianycb farbami anilinoweoli. Do ~ielu 
Dle "ywl ... l. I 8" p ..... k, ..... 1 ,...UIC •• dawyu .. j &dl W · t Ik fi ó" I przyrotl1.one I wyboroe drogI komunikacYJ" . . . 
oi""J'~' I'.pi"o<y kolejo". uJI, ""rdEo aaoiedlla- w ug. I~s . n a lIans w.' zllczyna 8 ~Ine dlldz moi Ać Ile' R . IlstoleJ'lOYCb Jeszcle za(allZowaó Da et y 
DO ... _i .. o I QWJob \Jbj.",ó., '"i.d0'ł"yob o oly. coraz bardZIej npow .. ecbIll8t. R ezultaty 'l . no w przy~z o I ,OlnOWI· kW!lŚnlł 'mietalla utuozni. zg~szczan •. 
"i~.il1 'it roch. p".~"ow.lo u. linIOclI ." cbo· uprawy S" zadawalII iujllC8, gdy! otr1.yll1ano I c?m ZIIĆZIĆ 8sw

ym ~o%woJem Ud!. Zda· Próhka lakiej 'IDi~taDY kupiooej w jedoym 
uoio!' . . Rospoe~toj d .. ' u"o<I0-·o .. ,.I.cJl k~ń. gatunki oi. uat~pujll ugranicznylU. Z .. lI\el1l p. . z o nowlc ~yrośt moie jedy. z 111 n i eJ' sz cb zakładów' tutej'uyob wykaz •• I 

.. ml •• !~OD'1 Ipron- .. d'''r-jo. obft~ p'''' a . ł. I . . I 50 . • ny lIa cale IIRóstwO nIe znosz,cy nawet ł ~ . . '. 
nitt1'I. Pod_ (d) ,wlkl. pny końcu mieoit<;" WI"t y o)~().lIrt mfleJlICto°wy p RClłł rI. fi"lI I poró"'nań z ionemi 'punktami r .. bryczopmi a zwyczaJoe ".'Ieko Dlep~lbawl!,oll 'mteta. 
piu;.d. l\ajo .io u,oł .. ym, ~1m r ••• m d'Jo ilU CtiO oar ~ o un "y, %esz orocznyo aro· kl" oy, a upodobolooe do n.JlepszeJ przez roI' 
t,lko .pootn.t,.6 w .... taj, .. . podał pi~nio,h" lak, wywany je.t trocb~ tanioj. Jeden 1. tutej. ~ ~s'. ": k06co p. Z. zalt.aDRWIIL 81~ nad grzaoie go i dodanie w~glanu lOdu. Że 
lo dy.kgDIo prlw.to. Itc?I daJ' n. ~ /. proc. s. uyeb domów handlowych ukupil zbiór o~e"lUlerDlo ~ażn.elll Itra.teglcznenl polote. za! pławiona kreda dobrze mleko Zf!~cza 
.. jl.p ...... nle • pi<nllłd• lo.otIOOMI8IifO'IIY q. oaJ' "iAk.zeJ· w kraiu plRntacyi placAo po IIIellI SosnowIc I wypowlnda co do t~80 1 . t I ó d l od . . I 
,otdl ,III .. s proe. .,' .. bardzo p6' miat c%oe I d któ . ł. a Je. a sza o wVl aDO • u, "I~ 110 
· !:..t1'.'Ii 'L hr~1DV ~~ooa .. ~ doi~m n·

D
60 6zal cetoa

6
r. R . \V II d I za lIim ~rzyt!c.ali'm~og! y krótk::ci JU.,.: część t~j ostatoiej przyprawy ... topuje b,· 

U r-I.......... Wl.C~" I~UO.C ..... I, POJ" OW Z wyw Z oayl. el ug urz~ owe· n_o ·k. O" I d'l płli"ioo,. Zaj"o ~ takitn losem bi •• 
wioJ'" .iO • . "1.!l0~~'?1 celno.pollly •• ne, go wyks.u wywieziono z Rosyl w ci'lgu .1T.~enll~ 11. c~.kaweJ broszurze ~. ływ cbooby wyró.ł oa pialkacb oadwi. 
tylko ".. lI'eld, a.III.J .... ) "smDOo,I, t.rg· I' ,. . f b to ó ZarJaokl podlimy OIebawem w naazem PI" ' . . 
i ........ Dotowoń p .... ,O'. IV dll .. ym plerw

ó
s
l
1.YC. I O mtl~ .nues ~2'Y78 r

9
'
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'000 wl\rbl~ 'lilie obsztlrne aprawozdanie Alaóaklch, ma amak sza~aka ublt.e~o w. ,ó. 
p, ... ~~1a ... ,,,r._ II.DO"",,? n.d po. w og oOJ. • .. ~r OoCI zn ." ru l, . racb . kredowycb Fraoc,l lub Sz"aJcar,11 

-, powrqoil,J' POWolI n. po .. o,~ wc .. · zd przywIezIono do Rosyl l.a 186,011,000. - (-) DfiarL Ocbronka dla ltarców i ka. 
Wi.ddomo.lcl , ".!I(~·DloZI ,r"'l ~'I·"d .. lll .lg Wyw6z szll\cbetllycb kruszcz6w wyoosił w Krom·ka Łódzka. lek otrzymal .. w podarkD Oli bezimieo· 
bar !O pDIIJ1 nlo. an, 'I n ... aao . k ' 4746000 bl' . . i ' . . rti .. Datow ... piUDioy, pod .... (dr j.w •• r. •• tymze o resle czasu, , ru l, przy· lIeJ' Pilili, komple "' wypraw~ dla czterecli , 

.. ~) .. powiOk .. yly liO tylko o 'I. milio· wó. za, 2,374,000. kobi.t, miaoowicie 4 łóżka I mater ... mi 
o ml.uowici. ~o 82,B88,OOO banIi. . KOlej. D.brow~ka wedle d'Lllycb (-) Z towarzyatwa kredytowego m. Łodzi. i po'ciel'l, dwie lImywalICi, odzieł i bien. 

rOlh li)l
t 
po,hlawl~ny kIeleckIeJ" w CIąf" r. z. we kie· Od 1 listopad .. I'. b. rozpoczmo się wyda· zo~ dla c%torecb kobiet. Zarz"d ochro oki 

prz,.,. r,wa. 110 k h . 5 057 kt6 · · k I ' t h ch ' " " • ... n. P..,..u.OWQ run ac wypmwI a , % ' . waOle po.ycze w II liC zaatlłwny se· .ybrał tedy cztory "aJKodol8lsze z pośród 
końcu nil ruch Na skutek właaciciol~ do- mieszkanek ukladu i umi"cił " 080' 

ka~e moiej biblie wszelkicb win", te czy, nie go 
iż wzi,lem katoliczkg. Ta k miał. Joallna. b,ł. male6ka i ocz,. Biblioteczka moja je.t oidle dobralla, bien 
zamku,lbym was cb(~tuie do jedoej lozdobiona srebroemi klamramij mojej nie pao odamole kai"iki. czytaj je, ltaraj .iO 

aio8trO moj" teścio"e, pana i pa6. zmiełcilbym juź w kiesz&ój ojcowska byla IV. ' rozerwać i r:elllścij .iO oa tej ;kobiecie q. 
:le~y'ei8 tam sobie at do S.· lo quarto, a matkf mojej in folio: biblia pomoieolem, kt6re jelt mołe llajcl·~ł.az, 

doegof/Jp,ia dp p'cz\l.8k~.kali. '. , . t~leszooko,!a: !lIblia .in. qllart~, biblia i~ fo· 6 g1'fldnia. obelgą." . 
Zmiarkow.' Sle, ze Jestem zły I SpuśClt 110, rozonnesz? Otóz Ja, O'Wllldczalll CI... • .... Kochaoy pani. Berjac. Radaaz mi T .. k mówił do 01018 doki6r Kerrier, kt6-

z tonu. . , Przeczuwalu, że palo~ jakie' głupstwo i cill!:le jedno w kólko, a ci "gl e pleciesz bez rego spotkalem w w,..,o.ie, gdy po raz 
Wkr6toe w~da do Pl?koju Fran~iszka' i poslano~iła.Z8p~biedz temu. . sensu - po"iedzinł mi. l kiwajllc s"oj" wieI· pierwszy odważyłem .i~ wyjść z domu. 

z~wiła IIcllylooe drz"l do kuchol, sk"d - NIe wIem la, pro8Z~ rana - powre· k" łys" gło.q. Natur, rz'łdz" prawa W chwili włduie, gdy mó"ił~. 1D0i te 
dolałl'{ała rozkO&loa woli dopiekaj'lcej sill działa, zdejmuj'lc okular, - co to znaczy głucbe, ślepe i uiczmieonej nam wprawd1.ie słowa, nadjHłlaI ,,6%, aałado"aay mie .... 'j 
Plllardy. Położyła na.atole nakryoie i pa8tor, in folio i in qunrto, ale wiem, że biblia udaje 8i~ jako tako je poznać, ale ooe nie u.uo~ltłmy si~, ou na pr.w'l, j. oa le", 
wcillgljtc OOl/lm mily zapacb, oczekiwał taka, jakiej ulywala nieboszczka atarsza .pa· zoaj" oas wcale. Zreazl'l .Ił to zawlze stro/l~ drogi. Gdy wóo: phejechał, doktór 
tylko at mu powiem: .aiadaj pao zemo" i ni dohra )est d~a ~pracowanycb oczu. tylko różne przejawy jednej i tej .. mej .i. byl już d.leko. Cborzy Dle. -'ub i, cze· 
zjlllls obiad: .. . I Jlozbrolłli mDle. . ły, zwaoej mater>:". Uczooy DesCI\rtoa .ta- kać. • 

MDie OfIarD~1I zJo~ I Dle .. aprosIłem go. - I cóż ty tam czy tan? - spytałem Juf rnł si~ dowiełć, ie pojcciu II materyi apro· Może 00 i ma racy" lDOźe b,ć, że 'wiat 
Od.aedł JIIjlrkotny - i c6ł dziwnego: omi· I łagodoiej. "adpć moioa do pojVć o przestrzeni i ru· ten, to dobrze urz,dzooa maszyoa - II jak 
Dol. 80 t1UI~ polarda ,i 8p080bno~ oawra. 1 'Włotyla o~ nos okulary i "odz"c .z~Ów ~bu. Wy~~ian~ go,." potom wrócono .do ~i~ tu goiewać Da manyno. 
caoia .BrseszOlka. / palcem po kSI"tC8, przeczytała w D1eJ u· Jego teoryj I 4'" kazdy myśl,cy cdo"lek Przypominam aobie z cu.ó" dziecióltw • 

. _ Do ciożkiej _biedy- zawollłlem, gdy ' s~p o kobiecie, kt6rej serca - to sidł", II/wie o tem, że 'wiat tell jeat poprosto ol. w8lr~tnego pastucha, któreJo w8ZyMtkie 
wyuedl _ uiechże ka:ldy piluuje swego 00. 1 rece, to kajdany. .Taka niewiasta gorsza brzy mi" maszyn". N/ł to, ażeby ludzie dzieci we wsi nie cierpi.ły. ZebraliAJDY liV 
.. Aptekarze, doktpl'"tl'ł ksi~t .. dajcie mi jost oiżeli 'mierć.' uczciwi byli szcz~łiw8i od łotrów, mUlial· kiedyś /lO", pod jego cha~ i post.l,oowili 

, pok6j. Nie wierze w skutec300ŚĆ - Twoja biblif. ćza.sem prawd~ mówi. by Stwórca światn zmieniać bezultannie pierwszy leo przerwAĆ ' mll koci, muzyq. 
rad i małei. Czytaj dalej. prawo przyrody za pomoc'l oagłycb kata· Piekieloe ualze wrzaski uie Ikutkowały; I 

.Po obiedzi. "padł mi w r~kv wachlarz Zawabała siO cllwiłll· klizmów lub cudówj albo tet Da pocZ'ltku gł~bi clIaty nie docbodził nu żaden szmer. 
z piór przejety Il\pa$bem pitOla; wzi"łem - Prosz\l pana. dalej stoi, źe człowiek zaraz stworzenia ustalić pewi~o ścisly sto· Otworzyli'IOY drzwi i przekon .. 1i si~, ie ' nię' . 
go oab-oźoie przu szczypce i spaliłem oa miły Bogu uoikoie takiPj oiewiasty, ale luoek pomi~dzy na •• emi uczuciami i uczyn-, było nikogo - i tak los "ystrycbn,' uas 
kon"Dkll. Wolałbym umrzeć. oiż patrzeć grzesznik z08tlloie ujety w jej sidłR. kami, /ł działaoiem sił przyrody. Oa dudk6w. 
D. co'kolwiek, co uależało do toj kobiety. - Kobieto - zawołałem - llowiedz ty Gdyby filoksera oie bylll napocz~ła win. .., A r, 

Potrzebo".łem, ua kim' wywrzeć awoj, mi, czem jlL zgrzes1.ylem? oic paóskiego ojca, byłby' dz" 1I10te wiei· V. 
sl~ i po ... ~łem do kue~oi. Fr8Dciazka, - Przepraszam pnna... ale kiedy moie kim człowiekiem; gdyby zd oie była ZjR' ' .• . 
JIOIlOt'OWawny I~tki i natawiwszy w bojo· pau pyto, powięm, że zgrzeszył pan zbyt· dła wiooicy br. de Hoybaz, nie byłby. go r 9 grudnia. I . 

"y. &lyku .yi'04ce roo~le, w~lc z .. ~cza· oi" do~roci,. Z"uCIlI pan tej kob!ecie, a nigdy poznał i nic ozeoił si~ .% jego cór· 9debrałeOl .od .lIIego adw~ka~ 1!8t pelon 
jll, uaiadła przy . dOP~,i:cem 810 ~gDl8ku. oDa miała dyabla w oczacb... A Jakł.e to kl!' CZ)' przypus.zcz.asz. m.oże, ze o~ad tell naJlepszycb WI"Cl. W cze'meJ !l0l:!e" !Dy' 
Nad jej ,low, wlli.ła tka z łOZin! ~ u· pao wytlówaczy?... . .., m~ał w%glcdem cle~le J~kle . zbrodDl~ze lA' "ate~u b~d~ woloy. Btogolłllwlool. ulech 
lubioDy. ,ilemj obok, o. krześle, zWIDI~ła - Wszystko na świecie Jest Olewytłóma. miary? Co do mOle, Ole Wler%~, aOI • zł" i bedzle prawodawca, kt6ry pOltaoowlł roz
" kł,bek lII,la biała kotka. Fraociszka czooe, a ty jesteś niezoo'oa. wolO filoksery, ani w cuda. Co wi~cej, gdy. wody I Al. po co, ja mam razem z ui, ata· 
~~'Ił. 11& kQla.o.o~ ogroulD, bibli~ io Biała kotka nie spala juź - obudziła j" by coota byla zawsze pewo., że otrzyma I "ać w Blłazie? .B~d" uliłowali pO,Qdzić 
r. i I:ll.ał • .ił przez. okulary, wakazuj"c r~zmowa; wyci"o~ła siO i. usadowiwszy: nag~od~, p.rzestał~by byt cuou. i tacy pa: DU, b~dziemy taw oboje, b~d~ ·mu.iał Pll' 

bja,. • kolllj 81la~ al~ Da tylnycb łapkacb, oczekIwał. z"ykleJ oowle BerJac byltby pllprosta przezornymI trzeć oa to tWllrz, ałucbać te,o głolul , 
_ Słu~ ~ powle'lsialem. ataj,c przed odemoie pieszczoty. egoistami. Znam paoa dawno i wieDI, te . u" _ 11 pł!'IIJ. tWYID, UllDy/O ci dobrze Uciekłem jak oparzony, cbat to przecieł masz omysł ot"arty i zdrowy ",d one· ,- (D. c. II.). 
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bllJ'CD pokoja, vlD,blo.uym pl'Iea obco- prumianowaDia instytutn w 'redni, ukoł,: " DotriH je li<; o ... l6daki roIoicq. TELEGRAMY. • 'l'ageblatl. - Minisleryum spraw wewntlrznych otny-e -) .tri!. WPOnIj okolo go- m.ło do zat .. iprd zenia, jak dOllo i .Kur. Pelersburg, 25 pafuziernika. (Ag. póln.). dsloy 3;-ej ~ r.:łn.dniu, do ~omn . Nr 265' codz.,· projpkt metryk kooi, wed.lug kt6. WC7.0raj .",arl tu oagle red .. ktor pi SOla Jlfty ubcy Zle onej zad.woOlla dZIewczyna, I rego kai dy koń winien być zapisany rlo "Sowrelllieonyja i.wiAsti,,' Hilary.Platonow. na apnedai mecb. Po cbwili specyalnej koi~gi metrycznej, prowadzonej "a aiO brama i ukauł .i~ w niej w miejscu jego urodzenia. NKdto proje- Paryż, 26 pafdziernika. (Ag. p.). Do Iłr6t, ujrzaw zy d.ie.Clyn~, lir,to-
' 
kluje si~ r6.niei utrzymy.anio ksi~~i kon . izby wnieaiono inteperlllcye co do mobili-WIIIIy widocznie tean, to dla nioj spieszyi s troi i do upisyw"oia "aid~j tranlakcyi na lacyi XVII korpusu. oł.arcMDI bra.y, tak .iłnie pcbnlłł j lł pi~- konie, jak: kupoa, sprzedaty i t. d. Pro- I Pary! 26 patdziernika. Wiadomość o .... te ~I~dla ua. zi!miO bezwladna. . Ijekt ten .,kierowany je t pr~eciwko krAd s!e. 1 ratyfika'Gyi kODwencYJ' aueskie ' niezupelnie W/Uelclel pomlenlonego domu, dowle- tom kOOl, kt6re 84 prawd" w" kll)"k, w Wle- . J. d_war. /o; o .ypadkn, naRrod,1I dliew· lu miejscowoAciach. dok111dna. W sprllwlc kooweocyJ zapano-ctrDt kllkud.ieeiłQiu kopiejkami i pny- - Przyjmowanie podda~slw. . Ot! dnia w.lo ",iędzy Francyą i Anglilł zupełne lilki. razie potruby pomoc lekarak" 15-go czer wca do 13-go b. m. okolo 1,200 porozumienie, al obecnie musi nastlłpić nleludlkiego za, str6ła postano wi I oddalić cudzoziemców zlożylo podanie, jak donosi !jeszcze przyjQcie (lrojektu przez mocar-dla puykladu iDDYch. .Kur. codz.," o przuiedleoie i przyjQcie t (-) Naiwny chłopak padl ofiarlł ouust6. tutej lego (lodda6stwa. Wi~kuo'ć peten- 8 wa. .. . . t. jnycb po4IC11U jarmarku we wtor k. t6w ZAmieszkuj'e w Królestwie od lat dzie. BerIII, 26 paźdzlerDlka. "NatlOnal Zel. Wlościanin z okolicy miał konia na .prze. si~ciu , pOlO ta i od lat pi~iu i mniej . Po- tung· dooosi, te poseł rzeczypospolitej dał; ne.dmi.n~o.i. dobi~ targu. ~em da6 od OłÓb o. iadlych w Kr61 .. twie ",niej ' Irancuskiej w Berlinie Herbette, otrzymał wia~ z wło~an!o~DI pouh do. po~hs.kI Pgo nit od roku Dlema wC8lp. polecenie od swego fZlłdu aby porunyl urnku, gdlle IDleli mn wypłaCIć plenllłdle. . . .' Przy koniu pozostał .yn "Io'ciam na, cb/o- ROZMAITOSCI. m,AI w~krZetzenl~ przYJ.aznych. ~tolunków pak a -lew. Po. chwili zbliżyl .i~ do chło- pograDlcznycb ml~zy Niemcami I Francylj. palra Jed,n z owyob niby ~u~" i n okI . -- - Bruk .. "a, 26 patdziernika. Parowec "We-do mego: .Tatnś bul p,en,,,dze za ko- X Mody. MQiCZYlni zAczynajll golić ",,- slernland" kt6ry wyplyn,ł z Antwerpii n~a dać ~obie do "l"I, ~ peno b"" pi~ Iy i brod V· .J 08t to ostatni wF"z aogiel- utoOIł! w:az z osad, %łoton,. z 400 po: nl~dzy Dle wydalbr' kom •. " - , P ewno, ze Ikiego Izyau. Wlosy odczesujlł ai~ z czoła . . . . '. . uie· - odparł cbłopak. R r.esimienek "r'r N .. popoludniowe zeb rania i umiej cere- dróznych I 90 ludZI za logi okr~toweJ. 
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• ... '10. iti '.H.I ....... I'o ... i"" 11IO-1ł6, .0 lUt . gr. 159'". u. kw. -.l IU'/,. Syto UII-iU, u. li,L gr. 11",. D •• t. IL 1/9'1,. 
L ..... '., 26 '· .. 11 ...... Cakter Ja". SNl proc. 1 .. 1/ •• moono, calr:illr harato.J UIlII, mOO8'). 
Liv." .. 126"Hłltraik. "łpr •• op.fl_ule ~.UI'łW" 

PrarpaltfftUlu, ohrot Ji,Oł)()j heli .tale, Ddeunl d •• ó. 16.000 b.1. 
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66.66 
11.:19 
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~I cbłopako ... i zwitek banknot~w, a ko· mooialni e obiady, m~iczyzni z"miaat fra- Berlin, 116 patdzierDika. Wozoroj ~ploni. zabrał. Pokazało si~ p6toiej, że za- ków uiy .. "j, cZllrnych ",aryn .. rek z wylo · Otly ze szcz~tem olbrJymie odlewnie Bor. wiast pieni~ly, chlopak d?stal kiJkanałcie ' gaUli jak u fraka. Do_ teg? res~t.. uhraoi .. sig'" przy Kirchstrate. z. ,.pl .. , '.A.I •••• : • tarycb losów loteryjnych I t. p. ttparga- zwyklo czarna, równleź jak Ikrawatka. . . LI,tl l,ik."I. Ur. 1'ul.. . . 
• 
9110 
»776 
999" 
9~7' 

UJ.
~7.7~ 
~9.'O 
119.75 
99.60 
I'. 110 

l6w be· .. arto·Ai. Kobiety nosz" luknie COrllZ wAźoze, Z tylu Pary t, 26 patdzlerolka. (Ag. pOł.). Pre- 800. 1'01. W'ohodoi. . . . 
~ D',; os 'V 

L itlt, ~ ..... Ziem. z 89 r. 
(-) "radzi eta. Rzeziraiellkowie przyp~' królsz., nit z przodu; tinroiury bardzo oie- zes grupy booapartystowskiej, otrzymał od 1.1111 Z .. I. Al. W.r ... Her J dzili we łrod~ wieczorem dwie skradzione wielkie, "kr6tce zapewne zostaulI zupelnie ka. Wiktora Napoleona list, '" którym ten. "" .. .. U 'winie ua Baluty. JedoQ Jabili i .abiera zarzuoooo. Po obcisłycb rQkawach nRatll- fe radzi mu trzymll61io zalady odwołania L,"', z::'t M. ;:'d.1 d~r IV li si~ wl&śoie do drugiej, gdy splolZył ich pilł obecnie szerokie, pr"ym"rszczone u [s6- . d d ' . d t t ć ,i puy tej robocie wieazkaj"cy " pobJitu ry i u dołu. Formy kapeluszy, uc.egól. alt o nnr? u I powla a. e czas u. worzy::: " .. lU .tralnik Rot. Zlodzieje uciekli, pozoRtala niej okrągly r.b, S'I znuczoio nibze, "niieli we Francyl Ulld, oparty na szeroklcb de· .... 

GI,lda B.rIlAlka. 

pny łyciu 'wiDia ratow"la liQ rówuież były u wi080llnych, 1.1\ to 8piętrzone pukle mokratycznych podstawach. Rz,d taki wiucieczk" a zabita jest do odebrania i pQki piór przewyiszaj" jestcze dawne nieo bronić .. ol noki reJrgijnej i godności u w.pomnioDego atratuika. upiQcill. Kapelusze ubierajll 8i~ wstljżka· armii tudzief ubezpieczyć prawa wszylt-
UaałcDoLy rMJJlkie :urar:. • 

Pned kilku dniallli skradziooo 4 eztuki mi, pi6ram~ ~ ptRszkami. ki cb 'i kożd e o uez oduiesieoie nczuć to,aru 18 .kładu fabrycznego p. Rozen· X WłaiclclIl ,New-York Heraldu,' p. Gor- .. g . p.p . 

" fi UIl (h.-l 
W.hl .. o. Wuuawc kr 

.. ""It,erlh.r. lu, bl~tta przy ulicy Piotrkow.kiej. Z/odzieje don Beonet odrlun .. JUŻ nosił siQ" za- sprawledhwo§cl I powagi pa6stwa. ·1 dostaJl .i~ do 81ladu na drugiem pi~trze miareU\ zAłofenia wydawnictwK swego pi- a,r/in, 26 patdlieroikll. Wczoraj i ooe-" .. 

" l' 4/. .. l,cut( JD Irr. 
przez okoo po drabinie, kt6rlł pozoltawili sOla w jednem z wi~k8Z'ych miast Europy. gdaj nl\ morzu Północoelll .. alała burza. D1"~1o pr~:~,~: 

dl. 
n . okradzionnmu na pami,tk~. Obecnie zdecydował 8i~ podobno oa PILryż W, wlo",k .kradziouo z. składu Ten- i pOltanowil 'Kangaiować najlepszych pi- Liczlł mnóatwo wypadków i katastrof. Wielu n8ubaum" puy ulicy Cegielnianej, partn sarzy francuskicb, których artykuły jedno. ludzi lIa statkach utonQło. BI.14. Londy~.k • . 
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pn~zy, btd,cej wl .. aoo'cilł fabrykanta p. czoAoio, zapomoclI telegrafu podwodnego, Pary!, 26-go pddzieruib. Gllbinet RouWienera. Skradziooa prz~dza przed ata· b~, przeeylaue do lIowoyorsklego "He- Tiera zachwiany. Dwie trzeeie głosów w izbie wlała pod(,bDO wartość paru tylięcy rubli. raldu.· J eźeH przed8i~bieratwo to przyj. oświadczyło si~ przeciw g~biDetowi. Policya "edli energiczuie .a apraweami d~ie do. ~kut.ku,. a p~ow"dzone będzi~ r~w- OZIE.NNA SUTYSrYU LUDN()sc.. kradzieży. nie Um18J~tDle Jak plawo amery~a68kle I z 1IałW.1ws ... arle. duiu 2e pddaienlka 1_) SlIzgawka w pafdzltrnlku. Wczoraj rówoym nakludem, może s~nowlć po~a~nlł oS'rA'rN If: WIAOOIfOSCI UAHOLUłE. w ,.,aftl hlellck'., i,' miuo.iei. J.., Bro-w 'łodzl "h raDnych, woda w r'DlZtokacb konkurencYQ. dla w~zyst~lcb europeJs.klo~ DO :d:!~.~i~~'::ło~:::r~! hlu ...... D. • plytkicb t.k byla zmarzni~t!ł, że chlopcy w.IQk~zyc~ pISm angielskich, franculklch I Berlin, 26 rtdzieroika. Cboclaż wiado- 1i.,o""'Ych 2, a ",laDowlol.: Ber Wolt I~ do nko~y pr6bowali ślisgawki z. dość nlemlecklcb. . mości z giel zagranicznycb nie okalały Wołkowico • H'j, &,.k, l[.m,IÓI"" I .. k 1'0-dolti,m skntklem. W ryu,*kaeb Olewy ' X Predukoya kalek we Franoy,. Kore~pon- , żadnej zmiaoy korzystnej, gielda tutejsza sae:''::'li :-.r..'! ~-::~::;';ka .tawionycl, IIa dzial .. oie promieni słonecz- deot paryski .• Dally Te~egr.apb' opOWiada, rozpocz~ła dzie6 dzisiejlZY w lepszem uspo- Kat.llcy: dli .. i do lal 164. 'l""lu 6, . IoJ nycb, lód dotrwał do połndnia. TrocbQ to fe do os~atDlch .. CZIl8ÓW Istniał zoac~ny do sobien iu, 7. wiQkazlj oohotl' do iDteresow. t;e,bio ohlopcó. 4, dli •• _11; ,1orGO ,oh 4, w tej zawcze'nie, .wła.zcza dla biedaków, którzy wóz z HISZpllOIl tak zw. ru~ de Jffttę to Rozmaite pogloski polityczoe wzbudzaly lIo,hl. ",głoIY" t •. keblet ~. a ml.no.ioio: .. Dia zdolali Bit J' elzcze prsygotow~ na jest żebraków kalek, pozhawionyuh 0I0tnO- ' ożywienie. D obre wrażeuie zrobila mowa ~ H.,.rt
,k
6

< 0JlkO, .•• k" !:t Ił,. !lU I ,..~a JP~ta!!D • 
. ..1 . • d • •... ó N ' d fk . d I " ....." U ,.DD ...... ,..... al 2. ..... _a-IJI'lIll'i"" -llIfpoz, aDego g06cla. .CI uzywaola o g. . le ~wno pr~ e CI e· wIolkiego prezesa mlDistrów Knapi'ego ' oieje •• ki, lat ~t. " ('/) Na Bałutach pokłócili ait wCloraj par~aOlent6w: połudDl.owo:zacbodDlch. otr~y- I wygłoazona .. Tnrrnie. Reoty a szczegól' j . b .... I.llcy : dli"'" ~o lat I~Lo Imulo l , w IoJ dwaJ wloAcianie o jakąA drobnoatkQ. Jeden m .. " poleceOle przedslQwzIQCl8 odpowledOlcb niej potyczki ruskie popmwily si~ zoacz- I!ooh,o olllopcó .. -.d&lewo .. ' I: ,],,~ooll~~, w IoJ 

. ... ł' środków pr.eciwko temu handlowi który ' . ~. k' kk' N' I b ... h,. moto"oD S kohlot - • l1I1aoo .. ,.,o· Z Olch, g"r~tszeJ kr~", zamlorzy .SIO n8 .. ' . nl~ .. Zł~ I za upom P? ryclo~ym. a gle. - I Got,r. ied Farr, I~t 97, Be~iam;o Elob",a'oo, la~ drugiego łallł drewOIanlł ,'zy k/oOlc, od dotJ:chczM odbywal 81Q bezkarmo •. CI cuJs dZle zbofcweJ podmoaly SIO notowama :a. Wilbol .. Beoko, 1., 19. wotlt. Zagrotooy ~aslollil 8iO rQklj, od· de )atte me .wla.domo dh.czego Ollljlł WIQ- pszeoicy i źyta przeci~ciowo o '/. Ol. I . ,tartuu.ol . dsieoi do 1.1 I~~ ....... '10 t, • lej pad w •• m, por~ CIOS ad głowy, lecz rQka kSle powodzeDle u osób dobroczynnych , ... ~.ft 25,&id.I,,"lko. Wy .... banko paD.I.a o '!eon:" chlopcó" 2. dl' •• ~1 •• 10"'."lyoh-: •• IoJ zo,tala zlłlOlanlł powyżej lokcia. anifeli 4lepi, par .. litycy i I. p. Posuwajll duia 29 p&td.ierDlka ~"ty.l,oaoh guld.Dów). Noll w li .. ",. ",~.o,ou. -. kol".t _O, • m1&.ow",.: -.(_) Teatr nlll'llieckl. .,Lod"er Zeitung" ~i~ .ooi saDli po uli~acb w lIlały~h wózkach obiegu 1182,:lOO (przy' 9,0(0); "pu m.~lioIDlw -d . d' . ż d k ' t .. I Dlektórzy zarablaJIł do 10·clu Irllnk6w ....,b.... H6,IOO (przl b. 100), w sł"",. 87.800 L/STA PRZYJEZDNYCH 
~IA uje elę. e yre tor tea I"U Dlemlec- . . W ' " . k (pr.yb. 1 7ooj' .eklll. plalD. w doci. 11700 (ub)lo lIotel "Ietorla. Ool.po .. i.. o W.nsawy 

ki D p. Weho uczynił J jut zadość przepi- dalenn!e. . e Francy I IItnleJII też ta z,:". : 1,7(0); Portf~l 146.100 (pralb. 8,7(0);' lombard, : B. no.ia • \Van.aw" B. Toma ..... kl • W ..... : .Ol\ł cenzuraluym, a zatem "dniem dzi- fabryki czyli z.akłady dl .. przygoto."yw".ma 26,000 (proyb. I,~); potIC.kls&hypolok~.analU,~ wy, Feebuer o W .... a.y.. . • iejsaym kończy si~ kiJkudqiow" przerwa kalek beznogich; zakladów takich lest (be,"ml~Dy); l"tl lIata .. DO w ob,o,. 92,~OO I Gra •• U6&el. R. R."lIo..,r. Coermow,a, . d l I • h te t T"1i ' bardzo duto. W łakiciere tych fabryk ku- \b •• om,ooy ). H. Br.t.. Hob.u.t&dt, II. Bnek • MOIa.y, ~ 
W prze 8 sW eDlac w. a ~ze " "a la • . . . f ' P.lorlb .... 261oddzl ... tka. We"". D.Laodyo 2111/ ... M •• der • 1'olonb", •. (;;) Program zapOWiedZianego na dzle6 pUJIj dZiecko od rudzlcó~ ZA 50 :- 60 r. : Dt Berlio lIfO'/" u. "m.lord.m 107'/" DA Pa'li ~~~~ II . opada koncertu Alfreda Grilnfelda, ! pny8t~puJIł do o~era~yl, gdy dZiecko UI~ 225'/" 'J,-~",perra/y 8.96, r •• ka p,om:owa pot,csk. R O Z K l A D I A Z D Y P O C I & 8 Ó zawiera U"8~p,nłC6 ut.o~y. OhroOlatyc~n, JUż lO lat. PodwllłZUj" mU wtedy nOil I-eJ elnll}' 270 l,. Iokd II em. ~46/" ro,ka po- OJ W I t . ";' -, J S . h t w tyl nastopnie bandażujlł je rzemieniami Iycaka • roku 187S I~'/., U pOl 70 • ka WlobodDII od dnia l (13) maja r. b . 
• aD az) ~ I ugę . . ac a, - 80lla ~ .I .. . . . . ' 97'/,. III pot. WIcbodDla 97'/,; 6'10 roula słola (D moll) Beethoy'ella, -- rap80Jły~ Btah~- ~ n~eJa~lm cza8", gdy m!lII~ oba .. a po~a: 191, 4'1,'/ lilty , ... 1. .ie ..... '" IM'/ •• . ~koy •. rulk,oh 

GODZINY i UTY 
la _ iUlpromptu Szuberta - 'rmfonlQ WIeOla 81~ gaogreny, rzeOllenle te bardZiej Wl.1. D. ~. 266, koleI kunko-k"o .. ,Ici.J SM, , • Lw/. (o 2(\) ScbuOlana i kiJka' drobnIejszych siO "'i,gajlł, póki nogi .upełnie nie zmar- peterobo,,"i bank dYllroDl.owf '178, war .. a .. lk'l ____ .: • .:..C:;h.:O-: • .:.,lł:.:-:: ...::~~~q!.:l-=j-:1-!;L..!,l!! •• k t ó k~-'- twieJ'1ł i dziecko jut nie ",oi~ cbodzić. balik d}.kontowy -;, TłUkl bank dl. budiu .. nyob,., •• 
teglNo om • wor w, ~ no Ittll"n . Uj(I'. 820, peterabunItI bauk mJvd&1narodow, 6.,1 r ,l • (C '.011) al". i sereaadA Bu. X tz.rł6 re.llera zami8ll korka. Pewieu DO ... " I, ~.y .. k. lIS. dy.konlo pry.atDO b'l,'lo ,lo Ku .... k. . 

,.- -r"'''' . I r- I tI Skieruiew10 • 
binateina, - menueta A. Grilulelda i mar· tochoi norweski MeHer ZlICZIII z. , .. erki '.'''.',28 paUd".I'" 11".,., b~U" r"'~)·· !7go .. W.n .... ' . szr. Szub.rta - Ta1l8li'"a. • rtimfera przy/totowywoć pasy nbrama I t. d'l au.oo. f /. ''''r "".WU8 66.:1('. ( I, 11,1\ ,k., I. _ Al."'.ud", •• et • ..' . t "1JUt) 60.80 fi-,. wiruska Wllchfllhułł JI fU" 68.~,·' ka 

-:) Nowo66. W. 'eob.ot~ przed~tawlony które z korzyŚCI' ustępuJ, takl~t rzeczy lU o",i,!i 68.80, l'/, vot,u •• ' • IIIII() r. 79.80. .", .. CioohociD . bAlia. w 1tbt Vlc.tova wod •• iI "Żoa& karlowe lny utrzymywamu ludZI nd wo· ,/i,I, •• ,t."". ,u,ki. 9~.60. kOpOn, _'o. S:/I.i6, "I'lot.ko.' . " !lo 'P b I • ~ 1 BO() L. " C· ... ~t.ochOW'1 . 
papy" (1a emme f. papa), Henequin a, z dzie. o czas pró okazało siO, iź cz 0-/6/ • .')ot.,n •••• '·'nlUW" I.li. ro.. b... ,t ..... , G •. kupletami llillauda i muzykIj Hern'go, .iek ubrally w odzież z "erAci renifera tij61i r . 198.0-); .k",. I,auku h.udlowel076.10 d,- :: s.:::~:'(lIl' : k ... "" fI N' b" . ć . d Ik" ,koutu ... ,o U .IIO. ur. tol. .ar.. w,. u. 26ł.SO, ak- T 

ODlpolywra -WOaew a" .. touo e • Dle mone lanuny 81~. "0 .~ ea OWICie, l or8 k..rtułvł"' ...... łlQ !LrJlWkl6 _,_, reDt.a kolejo.. " o .. atCOW •• 

Kl,~ON[KA 
KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

nawet gdy eam chce to UClyDlĆ. I ru' ko 98.110 ';'/, ,.u.. dota 107.76. pol,... ,D.io ... X 
'
CIU" c"'br •. ' Arysto- k. ra,k. 4,'/, ,.ewD~tnna 46.110, d"'out., 5 ' I. "RoK' ~o",la . . • - , nI / .. leG • •• 

k k ł 6 k' . . . p"- r W A 
"" • ł . ' 

, 

- Slamy ogrodnik parku Łazienkowskie
~o. p. Wani.aek, o.ll lat przeszło dwudzie
Itu pjl!lIlACJ t4;J 'fIOlE at, opuaaeza dotych

, cZ8lfwe stanowisko i obejOluje miejsce za
luadzaj4oego oar04A1Di, parkalIIi i ciepłar
nialll.i 1ł. Lubochenku 'i Spale, przyczem zo

do administracyi .k.i~twa 

ratyozdne o. a r~D1u s. le ~akJmuJIł SIQ te- Lo.d,.,26 ,liol"llllb. Pot)OO'" ,a' h , Isn ras na er taJemolcz, I cle aw" spra ·.vą • . r. V('/I' Km .. ,ol. ao"."ki. IW'I ... KSi"tQ Jerzy StordzR, geoeral i syn byle- W.ru .... 26 ,.u.torob Tarli Uh ~ i .~,. Wilkuwgo hospodara Moldawii Michała Sturdzy . k ''''i(u. P .• ,..eIl1Ok .... I "rll --I r_tr" I łl~ht. -d ·ó-' k .. ' \" k' t· b' -576, ,,,.1.600-6110. wyh .. ,u.. 640 -670 lIt, om ~ pr~ uratofll .. Il' •• 81~8 WJe . a· w1hurowt. 40~-'17', irednie ___ , wad I! deilskl6Ut, Ił maUook .. kl. Michała, kSI~:! ..... __ -i IQComi.iI ~ i 4-urzod~--- -. owi .. m na Esmeralda, została otrut". K8i~ina z0 0 - 2ro. gryk. - ---:-. ""pik 10'Ul --o dmow,etawila maj,tku blisko 4,000,000 funtów --o r"r,.h.p. ""'. ---o ~oUb ~I~, --o I (100 '1' . ., kó) któ d' ookr. ----, f • • ul. ----, .10mUI.k, ---8z~r.. ~1 lonowo INl.O w, ' re o ZJe· __ sa korzee: kUlA J-.I_o. - __ I JP' dZiczyli dalSI krewni kSI~fneJ nil 1I\0cy to· miaun. -- --o ~ry .. 'u, grubo ____ _ '~Olentu. Slłdy bade6skie ze względu, że - - - •• p.,.I. 1>"", •• iouII ."."i.1 1,200. ł, .. Vi Nowo.Aleklandryl. Podobno ksiQtoa Esrueralda była poddanlł runtn6. Il00. l~, ..... ,·n .. -, own 200. 1"""'. PII'."ł' '''8'lI'n:ienia k" l d . . . k J - korcr· ,w~IOO .. in~tytutu agrónG- s Ił, Ole przYJ~ Y. ?OI~SleDla . s. erzego, w., ...... 26,aHz1on11ka. Oko"it.:a'/. •• k<, •• po w Nowo-Aleksaodryl, z od- lecz zdljdaly WDleBlenlll skargi przez po- k.~'j . Stoli" "ok goruoo .1" .i.,l,. 1000-~07'/, . II.,'. zakładami w Cesarstwie, jak selstwo niemieckie w Bukareszcie. Ks. Je- 1~1 • • r. ~ wi~,ln, kop. 811I-au". to .,.ru. ~_ iowiaduJ' e Krai· "IIniechaDY został rzy powolny 'ljdaniu wniósł now, skar. 266... 'Ink, .. ",.,IN I,,"~ . 81ł-827' ... loru,. . '." . k ." 'W· l . 'h d' 6 k ' ko",",ok ~1IS -269 (. ~"d . ••• ''' .... n. JOI.I natomiast proJektowallem Jest z.~, mę- g~. le e zoakomltya .'0 ZłO rumu s Icb Pol.,,. ... , 26 '.Hd..... l'.óJ. 'o, ~_ .-1.00 flerw8uso knTIU, celem 8topolOWelto . ma być w to aprawQ wml~8Zanycb. 1' .... n'.. .. m. 12.0". ~rto .. __ '-U". U.iM 

d. [Pl" 
,,,yell"'ł' - uch:buds, 

& 'i l ł1 ....... " • • 
,,~i ... uiu W' io • 
Ił W .. ,.u.awJ • 
" ~ IUOAlułru...,. 
"Ci .. buciuka • " ",q rku.. .. . 
" C~ ocbu"l . 
h (J rw1cl' . . 
.. $;Hfl;ow " 
"To.u..,..... . 
"BAi. '" 
u łł.aJo'ni. . . 
'J Klelo • • • 

• 



DZIENNIK t.ODZKJ. 

o G Ł o s z E 
- _._~- -~------- -

Teatr Victoria. 
Tow. art. wokalno-dramatyczn. 

pod dyrekoJl 
JÓZEU TElL!. 

W 8Obo~ dnia ~9 patdziernika 

Sala Vogla. 
We §rod~ dnia 2 li lop8da 

o god,. 8 wieczorem 
1887 

nadwornego rorlelliaui ty 
Alfreda Griinfeld ' 
117 Bilet)' nab1u6 IIIO:lń8 w kIj, 

(La femme a papa) pp. Fitcbcr'a i 
Wodewil w II aktacb, 1353 
kuplety MilIanda, mnzyka He ...... ego 
kOlllpozyto~a "Ni.touche~', . Woda IiIJ' owa Paryzka 
czył M. WlDkler I]L MIchałoI' k1. VIL_'- . • _. 

B
'I • . . pO .1 ..... tu,.J. p...."... no ., .. 117 I et y wcze.n.eJ ~i.mJIti. Lo wod •• która w, w 

moina w Reat&uracyi p. ..ariwl.j,c'e .kotkl, 
zaś w dzite. przedatawieQi& od d~l) ...... rod Ów 
• południu w kasie 'w. n1' "k; •• y.1 .I<.ro O~!'~~!~~:I u po prl..,,,iotr, które _I 

rfeatr V ARIETE. 
waronln piOk .... ) plei, 

DaLur.lul Luwt, Clt:rtt.. I 
nak6Diec uro ll t od 

'm.""'OS"Ó". Wf81. d&& w",1 i. 

Potrz bur • 

młodzieniec 
UJct: biurowycb, z ładnym dua· 

relU pil"' \Vi dolUMć 
1344-3-3 

Potrzebna do pomoc, w 
• pod~ ... l ie dOlUowelO 

14.~ie.~~~l.r~8.1~~.~~~~i~dO' 
u,~ w rcdakc i Dziennika Ł6dz· 

-

J335-3-

o strojenia fortepianów 
zUI1I6wienia robić "'oin 
Aptece W·o M.ller dawniej 
Gocbcl . 1140-17-9 W Hobo~ ~9 października 

po przedstawieniu 
WIELKA 

i na tw.r~1 i ~D.ki po OIpie, C"&}UI 
młodu" lolti lapt-loil 

. i ID.miou., 0,1 alej IQ lu-J, icr~~I~~~~~~~~~~~~=1 
i 0..,..001 kvlor DOI • aluw. 

zabawa tańcu' 
ze w.p6łudziałem wszystkich 

.tów. 

choroby . \01" I'ny citg'om ut).,. 
. _ 1._"1 pCIOOIiaJ. pił~ i Oter.! 
"'.0' do pót •• j .larole.. -

Iko',o 'I. I kop 8~. Moio • • 1 .. 1&6 
arty. w .pec"!Orj Port. r,i W. 

Ł04., Nowy Br •• k Nr. 8. 
!abS -18-1 ------_. Dnia 1 listopada 1887 roku 

Woda leśna!! 

Pokój frontowy 
środku miaata, jest do w"n, 

ZARAZ. BIiŹ8za 
w redakcyi Dziennika. 

-

N I A. 

PoddłJkowtl,de. 

w zy tkim kt6re tak liczni ucz tni-
• 

czyI przy odprowadzeniu zwlok na miej ce wiecz-
newo u tak dro!!i.clro mi vna 8 . • 
pp. part rom Zand r l Bur ch to arzy twu 
wackiem u panom którzy na wych barkach trum 
p ni eśli or z l tym o bom które w iooy 

ię moie ć w mym mutku wyraiam 
nloi j zem moje naj .. ze BÓIY zaplać. 

Juliusz Borst. 

Dyrekcya dr. żel. 
ar zawsko-Wiedeń kiej i War

zaw ko - Bydgo kiej. 
Podaje uo wiadomości o ób interesowanych, że na rok 

8 )>otrzebyje nabyc! 585 sztuk słnpów telegraficzuych 
o mołowanych, z odstawą na atacye i w ilościach, 

następnje: 
na stacyę kierniewice po 28 stóp dłngieJ. sztuk !30 
"" " "36,, " ,,123 
"" " ;t 50" " Jt 5 pierwszy debiut oowoaogaio

wanego artysty pana 

MAZARELKO 
" " Piotrków "28,, " ,, 170 ~rawdriwy wyoi". hio1yoll v.o."6w O spr 36 56 , 

d)" i Aleb! prltOmiOlJló powietrze o. """" u " ~" .... -::-:=-__ 
• czJ:owleka węza. Ielu, ... wI.y.tki.mi dwa Culrll mOtkle, nUI·k., mze, m J'. w. Sztuk 5Ś5 

wl'hrc .. r.-Pll."I. uo 10lle i cl~1lI8kie w dobrym 
1857-2-1 wody VOOl"", roorf dywan, lumpa, st6ł jadllIny chęc! konkurowania o pomieniom} dostawę, zechcą. 

"' orK· o'fm wany serweta rypsowa oraz duia 24 października (5 listopada) r. b., złożyc! 

Teatr Variete Ileu ."". co 
.. ma to 

p oJwietru. I. ' . .1 • ł G . . 
"im nne rZQCzy; wlftdollloś6 na sttWyl na W y uzra n 08podarczego OpltlCzętowane 

0l610y," w domu familijllYw Nr 6, Z napisem na kopercie "Deklaracya na dostaWę 
oInioi or:~.~':'i~:::. 11 raDO d ~ po IlOludniu. p6w telegraficznych". Pod dyrekcY4 

LEONIE SYLVANDIER 
OODZIENNlE 

a 1843--2--2 D 
. Pny",i~ly O deklaracyi winien byc! bezwarunkowo dołączony kwit 

• Herrll W ., Ilier! gł6wnej na złożone vadium, wyr6wnywające 10% . war-11tran Sc~illlp~~ort~o ~l'iost zaoferowanej dostawy, oraz podpisane warunki licyta. 
lu~~~~ uwagi !'" ' ll11~k.n, 

• I~ ubeooie ulbCaj, katdemu 

,., •• 6 UlD Lalli i b),i oi"101 'rodek 

O n C ~ r 
Jed ,dro"i~ jelo rotlliuf, I"Ło.o 

• bora", dobr • • n "bf.~~~:oi . .. 
erger 11 er .e ,.,uert .... ,I"es.lien.e kt6re zglaszaJ'ącym się k onkurentom będą wydawane 
Unkellutllis der J" 

Usanee, 1III0llyllle W binrze wydziału gosPQdarczego codziennie w zwykłych go: 
t zu lIeuchten. ulld . biurowyoh. 1337-3-2 

-OBIADY i KOLACYE 
mutikaliacher Grund l·ogeln . 

'aul< Ihrer theilwel8en 
ulsitoll BriefkusLeoleisł 

po cenacb umiarkowanych. Za Precz z odziębieniem!! 
bre WiDII i nybk,. usług~ por~ozam. Wnolki. od_iobiuU1" 

icb Illich so zorkoir8obt, daasł 
icb nioht Ilbel Lust balt •• ei .. ge 

Jnstrulllent Iluf Sie in 
lwelee Aoweudung lU 

UIII dl . 50 kop. herau.
laK'eu. 

Eduard Ohll6 

- wYI.ja pl m... chomika 
Do składn LudwikA mad. ro_ebra,," '" 
H e n II,IJ I' nadszedł _ .. talajako'rodok 

rI. Skł.d 'WIY .Ijorl ya y w 
wybór L'lJ8 EB~ w ra· i W. KUŁAtOWSKIEGO .. 

maoh i bez r&l}l, r6inycb WIei RJoek . ... H, 1S66-1~ - 1 
oraz z aarmurowemi bill tami.68-3 

•• • •• - - -- - .-_.- -- ---------- - _. -----_._-
~1J!:I:.DA. \VARIItIZ& \\r~U l\ d. SO października. 

Weka'e. 

llerlla ... (- -, 
" .•• (116'10) 

fan. ulam. .,"ta tJ·nk· 

" . • .. 
Lolldyo . . • . . . 

• • • • • • " Paryl • • • • • • 

wl~.6 : : : . : . 
" .•. (161 '/,> 

~lerobllr, . . , . . 

dl. Wf. 
Itr. tor. 
d2 \er. 
Itr. tor. 
dl. lM. 
Itr. ter. 
dl. !er. 
kr. lM 
dl. ter.' 
lu. ter. 
dl tor. 

2 a 
s u 
2 d. 
2 d. 
8 m. 
8 ru . 

lO d . 
10 d. 
8 d. 
8 d. 
8 d. 

ZA 

JW nar. 
100 lur. 
100 lUr. 
100 mr. 

I Ł. 
I Ł. 

100 I'·r. 
loe ł'r . 
100 1IoJo. 
100 d ... 
100 n . 

DYl' 
kooto 

W ći,go gi&ldy 

'taloO I OLeiono pl ... 
- .- -
6('.16 -- -- .- --.- -

-- .- -
44.80 --.-
90.76 
-.-

DUJiełl.l.ion. tra.D_kcJd 

_. 
61> 6~ 67'" 60 62'/, -.-

-
I -

44 O~I/, G7'/, 70 72'/, 
I -
JDO 26 U> 6(j _ 

ł ,; Dopełniu •• 
r ... ler7 ........ II tran. 

(M 100 n.). 1:"'=. ... _1 ____ :-:._1 
w "'tgu ,i. Idy 
'łd. I eIlo. PI. 

&L;:c·Y ... • 
( •• 100 .... ) 

Oop61Dio· '" O'U" gieluJ 
ue t.r.UI. 'i/łaal101olao.p( 

Lloly L,kw Jl..r 1'01' . dl! Ł • -
.. "lI"m&l: Roa Pol. WI . 18m. 100 

., /I .. II" 100 r. 6 
,. " "lU", lOOr. 6> 

KOtI . • ·0& l'r • r . htł<l l ftm. 6 
\' " " ,,1 866 11 eln. 5 

1Ii1"'y Jl.a. l'U. Roo. JeDl. 6 
'o ,. II II tl n : 
• 'o .J I, l ... 5 
~ I' f\ "IV n 

IteD'. kolejqw' . •• 6 
"" 1'06 ...... 0 •• r. 1887 4 
Lioty ... l. Ziem.tl.llif~ ~ 

• " " !.t " 1D~6 (; • • • oer." Ii!.A. ~ 
• tł" " lii.ll 6 
,. tl .Ja'" b 

" II ~ Ser.wm. A ~ 
" 'J" " lrI111B. 6 
• .." H tnale. 6 
• "" Ser. IV liLA. II 
• ," " lit.b. 6 
_"" .. mare 6 
• "" Hec). V A B. • 
• ",. _p małe 6 

L\oły _I. DIWI1ft .. Ser.! 6 
" ... _" 11 i 
fł _ ".". Ul I 

i1f"n"nV: 
"" t'·" Obll.l .. ~""'W1 .• u" • 
.. " tI" ID_ł. 6 

LII', ..t.... ł.odoł.. J • 

". "",.~: " .. . . " LIo'1 _L •. 1[111;''' • 
" ..... Lu blin ti 
" ""r-,. PłNb • L\o. ..... B. • W. dIo. Z. I 

L\ot.l '"lo Wi! .... hje dl. , 
• • .. "k.r6tk 

• 

• -'.-
-'-1 

~ - . -

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

~-.-

-.-
-.-
- . 

9t 70 ,~ 601.11 
-.-
-. _. -
-.-
-. 
-.-1 
-
-.-

-.-
• -

, 

91.80 -.-
9110 -.-
- - ' • • 
• 7.76 
-• --• --- .-
- .-
-.-
-.-
88.80 

lOU.60 
- .-
-.--.--.-
- .-
9990 
- .. -
-.-
-.-
- .-
9980 

99.»1 
99 ilU 
99.~~ 
99.-
98.\10 
96.60 ---.----.-

- .-
_.-
- .-
- .--.--.--.-
- .-
- .-
-.-- .--.--
-
-.--.-- .-- .----.-
-.--.--.-.-.-
- .--.-
- .-
-.--.-
-.-
-".--.-

AkoyoO.i>.. W.r.·W. 100 r. 
u łI W.-Hyd.6oo r • 
t, fi łł lOOr. 
H Teres,. 100 r. 
" "J } 'abr •. ŁQdlkiej 6 
II .. .N adwi' laó.k. 6 
,ł aauku Handlowego ) 

w Wal'lnwie260"r. 1 

II 'Var. Ban Dyl. 2t)()r. 1 
" nao. U. W' l'..o<h:i 200 ... I 
n \Vu.l'ow.Ub.OtlOioia 

• wpl ..... I~ł 260 r. I 
)t \Var:row.l'· Cukru 600 
" Cakr.O.b ... I. 600r. I 
n t , Józefów 25a r. li 
u 11 Czerek 260 r. et . " " ,; llermanow260 r. '!.. 
tJ " l.yazku .... ic.:!60 r . ~ 
II " Leouów 260 r. 
' ) " C LI'etouioe !!60 r. 
" H ,KoUJtanola .6(() 
, T. W. I,. St .• li lcllor. 
u 1'ow.ljt)JOp, Rau i 

J.oewenstain lOOOr. 
" 1'~ ... Z.kl. Metal. B. 

fl ... t~, w l'I'or. looor. 
I' Tow. Zl1kł.Góruiczych 
Sl&,oo~owiokiob 100 r. 

,,'l'ow. War.J.t .... al.J. l1auL.. 
Nar •. itol iOd •• 1OOr. 

Ił War"!). 'l', Kop. wU1a i 
Z.kLllulniO.yo~26Or. , 

"Tow ~a" , . ł'r:t. Baw. } 
Tk. w Za:wi~ CIU 26G r. 

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

'.-
-.-
- .--.-
-.-
-.-

- .-
- -
- .'-
-.-
---.-
- .-

- .-
- . 
--
-
-

- .. 
- .-
- .-
- -
-.-
- .-' - ,-
-.-

-. -
----

- -- -• 
- ,-
- -- - - • - - -- - - . -.- - -

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

-- - -

-.- - ... 
'- ,- --
-.- -.--.- -.--.- -.--.-

"Tow t.ar... i ~uu 100 r. 
"Gub lamleI' ) bzwede 
"Pap. Socuw" WC) -.- -.-

I_~~.--------~~~--~--~~----~~ 
---.-

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

- .-,-
_._ Warlol!6 opoDa _ pw. 6'1. U L likwid. . 
- - Liot. ..... Dowyeh 168.6 Poi. rrum. 71 ero 
-.- " n m. WIC'8Z l ill 39.0 " Ił 11 cm 
_._ ~ " m. r.od.ci 230 8 

l63.J 
186.8 
68.7 

, 
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DĄBROWSKA FABRYKA M 
~ .. ~. E. SKODA w Dąbrowie. 

stacya drogi żel. Waru. WJed. 
w połączeniu 

Z fabryką maszyn E. SKODA w 
( w Czechach) 

poleca: 

PILZEN 
, 

" I 

]fASZYNY P1l.BOWE w8zelkicb wielkości,i r6~nych 
koustrukcyi, 

• 
KO'l.'ŁY P ..... BOWE wszelkich Blste1ll6w z blaelly 

żelaznej i stalowej, 
• B"UB Y ZEL1l.Z1'IE nitowali e lub gładko ezwejllOwane z 

gwilltelll naci~tylll • 
BEZER'VO~BY. w'szelk/e roboty_ kotlarskie'r roboty 

szwejsowane i t. p. ' 
• ODI.EWY ZEL4ZNE i metaldw'e, w,surowym i obro-

bionym stauie, tran8ml.8ye i l p. ' ., I 

Przyjmqje: 

ko,"pletne urządzenia fabryk cukru, 
gorzelni, browarów, młynow 'i t. 'p. 

Zastępca I).a t6dź i okolice- • . 

E. H a b I e r ~" Co w Ł o' d z i 
Illlca Plotrkow8ka Nr. nO-I. 

I. " , 1300-&"-»0 

Sp'ec yalny, handel · na~iało'w 

• 

w todzl przy ulicy Konstantynowskloj Nr. ~' 
poleca Szanownej Pulil;czllości cqdzienlV~ śwAe,te JDW"O 81,,~~ 
śmIetankę SłOdką; ' śmletauę kw~ą, .a:sro .ro POI1~)f I .a~o 
slolowe, oraz inne w)'roby Dlblllowe, kt6re sjlr~edtye po ceuach 
umi.rkowanyąh. Sprzedaż wyroieniouyyh przedmio~6w do,. 
konywa 8i~ w sklepie oraz z w6zka, który wy.)'l"n)' jest .na 

miuto codziennie p'omiVdzy godz. 6 i Iq rano. 

r. 

• 

I 
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