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Slałe 8 wierszowe ogloRzeuia II.clraao-
we po rR. 2 mieRillcltJli". 

Od naleznoścl przewyiszl\j'łcyoh 10 1"11 

ustępstwo dodatkowe ogólne f}t/o pismo 'przemysłowe, handlowe i Jiterackie. 
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k± .B. U, .i');·.G 'A' R y, 'Al ' 'g~o.ma~;~ '~l~wzapasy ~leruqłt:;:~; z,dru. PrzemysIżelazny Jeśt ,dZIŚ W zup~nyrn dni robo:;h, u-czba. sztilli «robneg-o by: 
., ,,' .1..1" , .g~eJ .. strony . brak jest, kapitałów' dozaku-:upa'dku aTaport Thonar'a, zasłużonego in- Ma przeznaczonego na uroczystości Baira-

jeJd,zie, Je,,",miasta, przemysł i'rolni.ctwo .. l,)lemamateryał6w surowych a inieszkańcy żyniera belgijskiagQ,który od lat kilku 'ma,nawet ilość par pończoch, które wyko-
9kazują. ·,~iele. etlergii, gdy Sl)oiytkowujł~pro.wadzi r'oboty w kbpalniachksi§stwanie nać miały kobiety, wsz.Y.~tko to zależało w 

-C(T.J- 'Jedyme ,'to "co mają pod ręką. a miauowic~e budii wcale nadziei rychlej poprawy w tym zupełności. od jego upodobania." 
(Dokończenie-,--pattz Nr. 122). :we1nęze swoich owiec; Ze światem han- kierunku. Za czas6w dawnych królów buł- 'Poskończeniu wojny, rząd bułga.rski zna-

. dl?wyni: 'łączy Triavm.f jedyna drogazbu- skich, wypbiwia.ńo piasek. złoty ze Strumy lazł się woboc trudnego zadania. Muzuł· 
W' Gabrowie;iniescie 'położouem nad dawana., staraniem Midhata-baszy,ktoregó i z kilku illll.ych 111niejszych rzeczek; prze-, manie, którzy wyemigrowali przy rozllocz~

~antr'ą., któ:eL wodj :'ddstarczają; wielkiej imi~ każdy z mieszkańców wymawia z sza- mysłten iniałbyć w sta.nie kwitn~cym; od ciu kroków' nieprzyjacielskich, ohawiajlhc 
BIły poruszaJąc.eJ, . dwa przemysły: Ii1łyllar~ cunkiem i uznaniem, Mieszkańcy Triavny wyrazu zlato pochodzą, nazwy'wiele miast I się zemsty i spełniajlllc wyraźny rozkaz 
stwo i nożow.ni~two są; Vi stanie kwiiną- własnemi r§kami utrzymujl!! w- po1'zlidku tę i wsi: Zlalica, Zlatina, Złatiska etc. Dzi. swoich ,wladz, zaczęli teraz powracać i źą.
cYI.D-· Fabryki sz.nurków używanych do wy- drogę wielce dla 'nich szacown!Jl, a jest to slaJ wypławianiem dota nie trudni1b się dali zapłaty swoich czynszów zaległych, 
robów p.asarnolll.cznych t. zw, gatJtane, są; praca mozolna, gdyż droga jestpodmuro~ zupełnie osoby prywatnej mówiąa że rząd przywrócenia .ich praw feudalnych lub wy
bardz~. InteresuJące, ze ,względu na swój wanl!J i corocznie; podmywa ją, woda. zahronH tej czynności mieszkańcom z nad kupienia ich za pienilJldze .. Ze swej strony 
mel1hanI~m . bardzo prosty,. a zarazem na-Samak6w jest miastem liczą;cem dziesięć brzegów Strumy pod nretekstem, że 'Złoto lud burgarski przeklinał nIewczesuy powrót 
der,sprytme obmyśl~ny, podobno przel tysięcy mieszkańców, któr,e nie posiada sa- znajdowane w r~ece,je~t własności!!: korony_l,swych dawnych panów, Nie chciał uznać 
bułgl!'ra; zSaI.J-~akowa; Lecz wyt:vorem rze" mo w sobie nic takiego, coby moglo b~r. ,Głównem 1I1iastem wielkiego okl'ęgUl"OI'l pretensyj swych heyów, zaprzeczył by pra
Czyw:śCIe krajowego przen~y~łu Jest Ma'iak, dziej ,zaciekawiać podróżujących;, ale jest niczego jest Kunstelldża z ludnościlll 10,000 wnem było posiadanie oparte na gwałcie, 
tkam na narodowa , Z~zystBJ we.łny, którtll ono poŁożouem nad Isker'em,największą, dusz. 'Podczas wojny w roku 1877 istniałj wyrzekając przeciwko uzurpacyi, która nad· 
prz.~lP:yslowcy z,acz:f,naJ~ pOdra, b~ać, u~ywa- rzeką,.Bulga!.yL S~adają;c na I doliu§ Sofii, tntaJ w ca.łej pełni ustrój .feud~lny, tak .sa- użyła pier~otnych. praw własności na nie
Ją.c.prz~dzy b~wełman~J do fabl'Y~3:c!1 tka- jISker przebIja soble drogę przez BaJkan mo Jak w okrlJgach Dupmcy 1 Radamn'a. korzyść ZIelU gmmnych. Kwestye te roz
nm tak, . .sanIO, w,yglądaJąCyc~, mmeJ, ,ela.sty- zac.hodni, zbacza na pra, wo· w. lieznych za-I' z. 'J,'ednej strony w, ielkie dobra, ',V. których I strzygnięto na "drOdze, prawodawczej; sIu
cznych l ~rwałych,. )ecz z~ ~o tans~ych. kr§~ach i wpada do Dunaju. W biegtl mieszkali panowie-spa/wwie lub beyowie tu-I sznie uważajlJlc utrzymanie praw feudalnych 
'W. Gabrowle ~y.rablaJIJI ~~aIakl praWIe w sW~lm Isker !lie wyrz.lJldza szkód żadnej 0- reccy-a z drugiej dzierżawcy, prawie wy- jako niezgodne z zasadą konstytucyi bul
k~~~y~ domu,Jak rown:ez w. kl~sztol'ach kolIey zll.ludmonej, me ,nosi żadnych stat· I łącznie bułgarowie. Oi dzierżawcy dzielili garskiej, ciało prawodawcze zatwierdziło 
mIa8ta_~ekl~sztory me'maJlIl m6 wspól-ków i nie, oddaje żadnych innych usług, si§ nn. tl'zywielkie klasy, W znośnych a następujlJlce rozporzą.dlenia: wywŁaszczenie 
nego ,~' naszein1" <ip~ócz.c~yb!).' ~ewn~trzoe"prócz 'Poruszania kilku młynów. A jednak nawet' VI dosyć przyjemnych warunkach dóbr pańskich, przez wyp1atIJ tym którzy 
gO:'Y'ygl lJldu ,gmac.ho;v r ~ąhml~szkańc~w,posiadaon wiel~ie znaczenie,dla księstwa, znajdowali' si~ ortaltdżiowie; niektórzy. mieli mają: prawo do odszkodowania sum, wyzna
N1;tle~y: :\V. Ulcb "~Vl?Z.l~Ć metyle lI?stytu~yę:veąlug zda!lia Er,diq'a, pon~e:-,a~ przebija:~ I po kawałku ziemi,. z k~órego d~c~ód by~ czony~h przez _ ~omisyę ll1i~szanlłJ; oddanie 
ascet?w, Jak, racz,eJ13t.owarzyszen}e.kobIet llllc n~wsk_roś.Bałka?;, w~ka~uJe Je~ynlll dro-llCl~ w,łasnoścfą,Płodam~ z ~c!tefl.tfc?,,,! ~zyli gruntow ur:rawIRJ!1cymtakowej wypl~t'il ~d: 
pO?PZ,n,łch, }~c~ący~h. SIę, )y .'Y~polme pro a- gę" '~a. k, ,tor~J.', sP, ,o.dzle~ac, s, lę ,l ,n,' ozn"a .. połlll~ ,dZI,er~a~v, k~óre wy~ysklwal~, ~zl?lth SI§. z ISZk, odowama prz~z rZ!!ld tytułem Zalt.czkl. l 
co~ać 1,1~pleJ za~e~pIeczyc swóJ byt drogą: 'czellla ąofir. z· DunaJemkol(3Ją 'zełazną. W!a:śCIClelaull,od ktorych In1eh llneszkame, splat~ tych zalIczek w rll,tach rocznych 
korporacJI. , . .' " . Równina saluakowskawzniesiona n;!., 900 inwentarz; często t<;.kżeziamo do siewu i przez ludność rolniczą. Takie Sili zasady 

Krosna do, wyrobu riha:lków, fabryki gae .. metrów, dostarcźa zboża w doskonałymga- słomę dla koni: i wołów. Niżej od nich I nowego' systemu rolnego; byłoby bardzo 
tap.iów:, warsztaty.:w;p:abiajl1cebeczułkVldOtunkuj jej pastwiska żywią liczne stada by- stali momtżiowie, zwykli najemnicy zgodze- trudnem ocenić już teraz rezultaty jakie 
'l'akt i inne,.dostarczaj~ce wi~kszjch l:ieczek 'dla,' Miasto jest rynkiem dla, dosyć oży~ ni na pewien czas; ci otrzymywali wyna- dadzą, się osiągnąć na tej drodze. W kat
do olejń' i wiIia' a nawet młynków do' czysz'- wio~ego hą.ndJu, sera i masła i jest ogni- grodzenie w naturze. Wlaściciel' dawał im dym razie, mówi Jean Erdic, minęły już 
czenia zboźa; ',skła.dJ' kuśniel:skie"napełnio~' skiem przemysłu 'żelaznego w,okręgu. Oko- prócz tego mieszkanie, słomę dla hydła i najgorsze czasy dla buŁgarów. 
ne·.skórami-wszelkiego rodzaju,szczególniej 'lo rO'ku1860 liczono w'okolicach Samako- kawalek gruntu, który uprawiali dla siebie, 
sk6rarniwilków, lisów '1 kotów bałkańskich;wlip~zesztóośmdz~eśi~t pieców i OSillua-' własnym kosztemj byli, oni wolni od podat-
wiele ku'źnicjkowalóv:i fabryk gwozdzi, ście kuźnic,. z 'zastosowaniem motorów wo- ków. "Dalej szlilteeimdżiowie, prawdziwi 'VIELKI POŻAR. 
oto czem się odznacza 'małe' miasteczkd dnych. Li<.:zne zakłady., znajdują, się wzdluż ,pariasy bułgarskiego systemu rolnego, nie-
Triavna~. 'Jakc.widać, jest;·onobardzo. prze- górnego'i dolnegO' biegu Isker'u, aŻ do, 1'ó- wolnicy w calem znaczeni,u tegO' wyrazu, -C(T.J-

mysłowein~ID:8:rzenięmjego jest :wspóh;awo- wriiIiy''Sclfii, lladgórną, Maric!/l i nad g6r~ciałem i mieniem oddani samowoli pana., We środę t, j. d. 2 b. m. o godzinie wpół 
dnictw? zwycięskie z Gabrowem.Na nieszczę·nlll Pala;garyą,,' 'wreszcie niedaleko źródeł Po za obrębem swego mieszkania żadnej do s~órlmej rano, trąbki alarmowe dały 
~citl' nie' 'ma ono dróg zbytu.'Wa lub trzy' Strumy. Nawet w pobliżu E.t~opolu zna- własności' nie byli pewni. Nawętziemia znać, ii wybuchną.ł pożar. Pierwszym, kto 
razy do roku, zachodi~ -tutaj<,kupcy,. zaw~.-leźć·możl!a kupy zuzlu;: krajowuY': opowia- przy walq,cej się chacienależał'a do spa- zaalarmował miasto, był p. Stanisławęki, 
sze ci sami i skitpujl!! wszystko co jest po. dają, że przed Bze86dzie~i~ciu laty, z powo- ha; inienie,które otrzymywali jako spadek, komisarz policyjny cyrkułu pierwszego, ob
cenach bardzo niskich, gdyż.o towarymiej-duobfitości 'materyałów 'palnych, istniało stawało się jego wŁasnością. Ilość ziarna, chodzący wtedy dzielniclJ staromiejską. Nia
scówe nikt z nimi nie współzawodniczy; tutaj trzydzieści huti któreprzetapialy ru- drzewa,węgla, drobnych artykułów pozy- ustajllice przez długi czas trąbienie wBka
Poili. tem rzadkiem :zjawiskiem towary d!i) sprowadża1?-ą ziSamakowa.wienia, dostarczanych w, ciągu roku, licźba tywało, że niebezpieczeństwo był~ bardzo 
(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

2) mięsza ~ęzw'y~le, zwoni/ł koszonej t~awy, d, ności, ze, dalej kradli, ,Upijali się, kłócili, I czasem wolniej, czasem pr~dzej, w dalr wtÓ--

DO.N GESUALDO. pierwiosnkó.w, ró.ź polnych lu.bdojxzałych kłamali,_ a spowiadali Bi~ ze swych czynów, rowa! mu głos słabszy, który lIIilknlJlł gdy 
, winogron,zależnie Q.d poryl:okn..· .. ,by dalej taksamo postępować. Ludność i on śpiewać pl·zestawaJ'. .Tasnem willc by-

:pr.zezOIIIDĘ. " Kl1ndid~utrzyrpywa,ła. kó,ś()rołek,w:wiel~ pozostała. na tym, samym poziomie cywili- LO, że tam w krzaku różanym uczył śpie-
-'--C(T.J'"'--'- kim porz~dku; tak, źesz~~llryi,pająkinie zieyi ąO' przed jego przybyciem_ ' wać swego syna. Każdy, kto;chce, może 

. n}ogły tamznalezć.,pomieszczeriia i musia- Zatopiony w tych myślach, które go ani się przysłuchiwać przez cały czerwiec tyll~ 
, . ,(Dalszllciąg'~ pałi'z Ni'. 122); ly zmykać przedjej, cZYI\nl!i szczotką." w dzień, ani w ,nocy nie opuszczały, gdyż sł?dkim lekcyom,. dawan.ym po~ laurem ~ 
Ńi~ u,mialby pówiedzie6,)l1a~zegotakmi- . Od czasu ,j~gO·P.Hyby?~a,aO Marki nie mial wrażliwe.Mimienie, usiadł na 1llarmuro- mu't!/!, pod ~rzaklem pOZIOmek 1 drzewamI 

lnje"natnrę,mofemu się, zdftwiłó, - że stało ,si~ltam nic:,g~dnego uwagi. .Zawar-weflawce przy drzwiach iotwot'zyl brewiarz., granatowemi. 
dlą.tego,;iż mU przypomina Boące.d'Arno .ito kilka małżeństw,.;,ochrzczonodużo ą#e- Słońce zachodziło, po,za sosnami, pokry- S~owiki w Marce były uwa~ane za s~w:o
jejwybFzeże piaszczyste:' lubU 'J1li;'a ona ci,. pO,chowano" ąość)udz.i,oti wszy,stk9, waillJcemi pagórki; różowe promienie, pada: rzema przezpaczone do bpama, do za~llCla, 
napełniała. gonieokreślonem 'uczuciem, n,a. Ludzie przychodzą,cy na. ,.spowiedź ,wielka:- ~yna; ,l>.ruk()wfi.ną drogę wprost kOŚCIoła I do zamyk~ma. w. k~atce, do spl·zedamaza. 
wpół ,przy jemnem, na wpół bolesnem. ' , nocną, spowiadali .się ze zwyczajnych gr:;;e-przę<;lzieraj!}:c si~ przez cyprysy,. stojące ceT,ltyma, Jak Ja.kle I~ne m.ale ptaszęta, l~c20 

Po ~ieczerzy .wszedł do kościoła, do któ· chów: okradli kogo lub o~zukaliu,pi,li 8i~'pr~eddi:zwiami, padały u nóg jegO' na ka· koło kościoła lllkt me 'śmlał lm cokolwle.k 
rego pro,wadzil z jegQ izby !m~ły korytarz. 'i polcl:ąqili, zresztą: uic . wi~ćej;";ti:zas na~ miennl!l posadzkę. Słowik śpiewał gdzieś ~ro~i6: ludność wiedziała, ż~ !!al'occo lu.blł 
Koś,ciołek byŁ niew;ielki,ciemoy i śtary; je. pOJllinal ich, by: tego więcej niecżytiili, lJę~ dalej, ukryty w krzakuróianym po za drze- lCh śpIew w przerwach nabozenstw kośmeI. 
go ołtarz' posiadał w SOb1,6 j~ko ozdopf.lar-, ;d~cliegopewnym,jak zresztlll i oni,zeprzy" wami cyprysowemi, Jasiczurki .przem'yk!!-.nych." . , 
ch,itektoniczną małea~cydzieloAłuta rrijstizanastępnej spowiedzi usłyszy ,te same zwie- ły się po -bruku. Zapach . powoJu kOZIego, ,Wsł~chany w 'tę lekcYI1l pełnych Bł~dkl~h 
;Lęnese ,ale GesiIald(j Iiiezmił' się na:t~m; rzel.lia_ " <: ., ' .' " ". . .. dostają;py się przez szczelInę- w murze,. na- melodYJ, ąOIl Gesualdo p.rzestrB:szy~ S~fJ .Dle
Wa sa:rhegoRafaęla na'!Vet byłbyrówn~Hz" Każąymtąszkll:niec M:trki Jiiiaf ;wielkie .pełnią! k9~cióI8w4w0D:i~., Dokoła mego co, gdy. uJr;;al zarysow~Jący Sl~ Clen l u
~bojętnym: kochałslVól kosciÓlstary i'.pr()s-owyobrażenie o s~ej'religii.i ,,!niElszcz~ściu 'panow.ala jasność, Z,a. mm wszystko było słyszał zw~oco,!e k~ sobIe słowa. 
ty,.ta:ki jakim~ył1jak m~~~a:,.kocha sw.eznaj~o.wał ~cni~j'pociec~~. "Zad~nn~e?- pogrążone w cie~nośri. . .'. - ~obry.wl~cZÓI, don Gesualdo! . 
dZlecu~~ Od czasu do czasu llllewal:kaza-: _puśCllbY:';lDszy, ,lla.wet gd,YPY, ąhodzl:tO o' zyCIe -Otworzył brewlarz z. przyzwyczaJeDla,~Ie Obe.J1:zal Się 1 ,zobaczył do~rze BobIe zna-
nia ,dziwne, namililtne" patetyczne,Których' i: wszy'ący, w~ęrżyli '., w nadprzYI;odzone zja- nie czytał; sjędzial' tylko z, oczyma. UtkWlO' mb ko.blet~. Była to zup.ełme młoda, bar
ludu ość nie rozumilil~i·które on saniIe'- wiska. Gdyby śilitiąłl zapytano "w' cowie~ nemi w mgłę, wieczornl&, '!I sine pagórki, w dzo l?l~.kna, oŚU1.nastoletma OSO~!l-, z ~warz~ 
dwie pojmował';' Posiadał'słodki- głos'zod~ rzą;, lub dlaczego? nie umieliby odpowie- daleki horyzont,: przysłuchiwał sili) śpi e- wyrazi1J~c~.nal!1l.ętnoś6, ubarw~ooą SIl?eml 
cieniem melanchplijnyin,to też o ile'jego d;zie6. ,:Wlea~i~Ji':cQ~~ alf~szystli()'bj~o 0- wowis!owika. z t~sknynl.zachwytem, cO kolol:am.1 lJaśmeJl.!Jcą łago~nOŚClt1, o duzych, 
miśtyc;:zne,1;o~a.ntyczne zdania przeóli~dz-i- ,bleczone mgłą; tajemniczą. 'Najjaśniejsze po- woeza~hjegb gospodyni, i parafian wyda- P?łYBKUJących oczach, ~dore czasem przy-
1y niepos~rzeźone:przez-słuc4acży, jąk:lpta~ j~eie: mieli.o,M.ad.<;>nnie;cuznaw:alijlllzama~. w.al.oslęgłupiem, a było wistocie tylko wy- blem~y wyraz łagodny Jak u .psa~ o ~sŁa.ch 
ki 'fruwaj~cepod bblokaJni,iJ tyle:'iI:iuzyka.;:k~całegoswiata,·rlbajl!clJl. '~,ic.h.dobro w mklem, poetycznego usposobienia, które z p~111yC~,. purpurowych, z zęhaml r?wmeź 
jego głosu wzruszała ich. se~ce'.1JViehwy'-o- teraźni~j~zości~ pr:zyszłOŚ~l, Jeśli ty'Iko o.d- b~·aku. wyks.ztałcenia:, wprawiało go w stan bla:eml Ja~zęby ps~, Nazywała SlłJ Ge
orazeniu byl"' on czł'owlekmm'koellanym df1dzib Je~ cze~c ,przynal~~n,; ta}, Jak ~le'U1ed.aJI!~.y ~Ię okre~hc~, .' MIO~a Fe, była omt z?ną; m~ynarz.a Tassa. 
przez świętych. ';," , >,: g~y:ś ,przed. lat.)" lQ;d,latynskl,myslal o Wlel-".;-:-SP1ęYl. B~ow~k()~.w czerwcU Jfl.st lUny~, ~asslla,' ,W ~arc,e Wlę~SZO§c kO?let była 
Kandida'8iedz~ca blisko ołtarza z&ło~,kleJ: Demetrze.:. . . . ,1l1Z wkwIetlllu 1 .maJu, my~lal kSl!1dz, kto- przez. p'rac~ l słonce. z,mszczona l opal0!la 

wi} ,ńa rękichopart~,trzymajl!cróżall1ec,. ,; . Gesua:ld! "llle~l~bo . WIele ,.lepszego od, rego. na~ur~ zro.blła poet~ 1. dała. JUuoczy, 1. zanIm pyły młode, JUZ w latach dwudzle
m ślała: " ,~ . '. >m~h pOJęCIa:, o relI~ll;p.owta:zat sentenc;ve, ~tór:e W:ldzlały~, f!-SZY, kt?re 8~ys?al:r' Zd~- stu wyglą,dały.st.aro.: figura b!-'zy~kal czoło 

y--'-Dro i Boże przy tej potędze w.J,r.a- k~o:yc~sa~:.dobrzell1~ pOJ!ll~wal,. ~lIał Je Slęl Jak~yśplew .był .lUny l, ~leOl~~an~e~O'oran~, z dZieCIakiem. przy plerslac~ przez 
z6w te' gumie' tności władania języklem,nW3ak~~ ,poJ~Cle.o ,tero)ze ,poswlęcem~l wy- Inne; ~a ":lOsnę. śpIew Ich l'O?l wr<~zen~e rok c~ry. Gen~l"OBa me była do ~Ich po-

'-'''.'' )1<b b~~' awet 'p'oradzićz ubra· rzeczeme'SII> ŚWIata Jest ,DO trzykroc blo- psalmow, Jak"śplewy SaIomona,w połOWIe dobną· mało pracowała, figUl'kę mIała bo-nte Urnla~ y so le n 'Ii ,~ , l t ' t ' Ś· .? C .. · . .. , ... I ... . k ść" . ", a- b ' . . I ' ' , • ' goslawionem. gdy ,uciechy świeckie SI! po, a a - coone ez pleWają,. zy wy",ple- glUI, ple ęgnoW~1a. sWlll p1llno 1 me TllJa-

m;ro,y,'y.y' me J~. b ł kościele bdne- :tyleżkroć pot§pioneml Starał si~ więcczu- wują, na cześć lata? czy też uczą, tylko swe la dzieci, chociaż wyszła za mlJlź, ma.ją,c 
- egbo ,~I~Ct~Ora ?Ide Yk o;w ed! go wzdłuż wać nad moralnościll.· swoJ·n.· i swego ludu. ma. łei jak mają śpiewać na rok przyszły? latpilltnaście. Byla w przyjaźni z Gesua!

go na ozens wa Je na plzesz' , , , '. ~ 'jl, , I' ' lo h' _1<' .. k " d . h d '1' b" d' . l' 
d6t'k . . . "oskliwiekaźde o przedmio-Lecz 'po sześclOletmem pobyCIe wMar~e, ,z,now;t przys~u(l lW~ s~ę ~aJPH~. meJsz~. ~m, poc o Zł10 oJe.z ~oc~a A.rno, ml~ l 

t ,y, DaJ~c .SIę tr, łk,' b ł " gkl twar<e przyszedł :do tego smutnego przekonan.la, mu ze śpIewów ptaszlllt - sJnew. OWI" słoWI- .WI§C tesame wspommemn. 1 czuh dla B16-
u~,' rZWl 'k{)ŚClO a y y. 'zwy e o ,., .. .. . , l k '·S...·k t v ')I,,,.,,.,, I b' ' 't (D ' . ) 

--" .' ... ,' ~ ..;1 ' , '" d' iaków źe mc a lllc Dle wpłyną,ł na moralnośc ,U-' _a. 1.0Wl pow arza~ wC1ll:c., swoJ ŚpIeW, le sympa y~, . (" n .. a 'zapach'Kadiid1a p<u,!cego SI~ ow . ,. ' "" " ',' , . 



DZIENNIK ŁÓDZKI. Nr. 123 

° . , t b 1- h d . . k' cha1'kowsko-mikota. ie.wskiej p,.D FFJ.ł i 30,!)OO pu.aó~l (-. )"Tramwaje, W ,,\Varszawskim Dni"-
groźne, gIGU wszczRł SiA przy ulicv Pod- ws rzymany y'! w pOC OZIe ZWyClęz lm, '1. h o \ch l l· t 'V 

'Z "t: J d na ~rzy lata w mIeSIąca uh jelil1ennyc , :mn w, W~l tU'. czy amy, .co następuJ'e: .,Sprawa u-
rzecznej W domu pod Nr 133, należącym a w godzinę później straż miała już prze letlllch do Moskwy po rs. 4.77 II pu~, P . l' dZlelelllB. konces}'l na budowp { eksploat 
do p. Władysława Jezewicza, w stajni gdzie soba stosunkowo bardzo ł'atwe zadanie - B'lJwełna. L i ve r p o o l, 28 maJs. . r~ez es.! C e tramw'~jów w Ł d . '!ld" , a
były konie i dorożki p. Scheffnera. Po- zale~anie zgliszcz) rozwalanie budynków tydzień ubiegIy targ był bardzo OZ.~w,lO,n~, przę· Y.".' O Zl znaj uJe SIę ohe
nlewaz w stajni znajdowała się słoma i sia- itp. nad eZ8m do godziny drugiej pracowa- d1:alnicy zakupili 82,730 bel. 5zcz~gbnH'J i lT~:tn; , tn;S, .Jak Dm rrl°rosz~, w następująC9111 po
no, ogień wiAc odrazu wybuchnał ,z wielkn. Iv wszYStldB oddziały, nastppnie zaś, aż do a~ner)'kańska ~liala pOPł·t bar Z? ~~, ry cł' ar ,j-0zenlU. O ley:acyl na to przedsiębier-

~ "li J 'liplatek ws~rstkIe gatunkI, z wYJ~t mm or, ~ l~ J, stwo pO oO'loszeOlach władzy guber i l . 
silłh i wtedy dopiero został spostrzeżQny. godziny siódmej wieczorem, po kilkunastu nych, osiągnfJly zwyżkę '/16 p" która utr7.yma fi. 5113 • 'J- • kI?, .' h. n,a neJ 
Straż ogniowa z pośpiechem zbierała się, ludzi z oddziałów pierwszego i drugieg?, do końca, Do pJprawy usposohienia ta~~u przy- plOtr .. OWS lej .Vi pl,smac urzędowych I pry-

l N .. l 17 k czynil:y si~ znakomicie vtielkie obroty, )"klcn przed- w,atnych, Sb:Wl.lo SIę W oznaczonym termi-
jednakże brak. koni nie pozwo ił jej wyru, a lllleJSCU pożaru pracowa o, . SI a- miotem byla hawełna egipska, skutklem rnad,z\Vy- me trzechmIeSIęcznym czterech konkuren-
szyć na miejsce wypadku tak pr~dko, jakby wek, a mianowicie: 4 oddziału pIerwszego, czaj małynh. zapasów: 41,721\ beL w~bec :O~logO.;JeOl tów. Przy wsp6łllbieO'aniu się pomiAd 
należalo. Gdy nakoniec oddział pierwszy 2 drugiego, 2 trzeciego, 1 'czwarteg?, 4 w roku 1885. Spl'zeulł.no 13,310 bei} z vych 10,_1 , k ~' ,b k' r . 'Oj zy 
zbliżył się do miejsca wypadku, okazało straży scheiblerowskiej, 1 p. PoznańskIego, bel przędzalnikom tutejszym a resztę na spekula- i Ul~ll .'" za re~le warun ow, lCytacYJn,ych 
się, iż ulica zupełnie była zapchamk przez 2 z Bałut i 1 p. Dobranickiego. Jedna z CY!il i za wszystkie gatunki brunatne do g.Jod ~m:'· ~aJwyzs~ą z~pł::-tę na korzyśc m. ŁodzI o· 

d h d d t musiano płacić o 3/S P a za go?d o l/i p, droz~J, narowah spolrucy August Wolf i Dawid 
tlumyludzi nciekajllJcych z sąsie nic o- sikawek us!;awiontb była nawet o s ronyw porów!laniu z n~juiz,szym pOZlOm~m, u.otOW8.II;1ł. Rosenblulll w rozmiarze 80/ od dochodu 
mów, oraz przez tłumy ciekawych. Z tru- Starego Rynku, Na miejsce wypadku pr~y- brunatnej weluy egIpskIe: sa obecllle wj'zsze o /8 b '3~ l t ' ,0. 

dności1j; tylko przy pmocy policyi udało 5i~ byli osobiście pp. prezydent miasta, pollc- -1'/13 p') podczas gay ~ia[a niewiele Je~zcz,e ,5~O. r~tto l:l~y u' :: mm termlllle,c eksploat:;.
skaży priejechać. przez ulicę. Ogień roz- majster, sprowadzono pewnib iloś6 kozaków rzystala. a w tygodniu ubIegłym not,1Wau~~ Jej za- Cy1, Alfred Struu:) ~aproponowa>. opłatę me 

szerzał si~ z n'adzwyczajną szybkościib, cze-I i oddział wojska do pilnowania porząd!.c,u. ~~~~\~~~:~~~~i~r~~:~~tro~.:wl~l~ą c~~;~J~łJ~;,;y:~~ II ~ic~~~~j~~ ~~U~~O'dj~~d. :Y~:rt~yp;zUyl~~~~~ 
mu dopomagał wiatr a zarazem uagroma- Wojsko rozstawione było z obu stron ulIC, no bardzo mOcnO, ł-lIeco 03pałe ullposobleme dla. . J ł ~,' " kI' , 
dzeniew. tej dzielnicy. wielkiej. ilości bu- aż do miejsca, gdzie straż częrpa!a wodę. bawP!ny:peruwiańskiej, WspOI~lIlian~ w poprz~- zf?adza ::ilę pr~Jąc e sp oatacyę przedsI~. 
dynków drewnianych. Powstała wi§c po· Pa.n Poznański nietylko źe pozwolIł straży dniem sprawozdaniu, w tygodnIU ubIegłym ustlhPl-! blerstwa na 2 {lat, Ze względu na takle 
trzeba. wezwania wszystkich czterech od· na czerpanie swej wodYr f.j,le- nawet prze- lo miejsca wi~lklemu ożywieniu, Sprz~dan? ?)690 I rezultaty konkurelwyi i ze wzgl§du na sta-
d . ł' k " l h bel; noto:,vama. urzędowe . po~osta{y n~~zmlemone,. rani~t niektórych innych os6b Q udziel ie 

Zla ow straży, tóre pospIeszy y natyc - ciągnął 4,000 stóp w§ża. sSQJcego . ze aWt3go leoz. w wlell1 wypadka~h mUSIano pla,c.lC . o I/ł p.}, l' t ,d ~' b' en, 
miast· na miejsce: poiaru. Dzielni na,si ogrodu aż do miejsca położonego blisko wi§cej niż w tygodniu poprzednim, Sta.no:vc~o l~, 'lm po~wo en~a nn. o, prze SH~ ~erstwo, kto
strażacy z narażeniem życia, wzięli się do widowni pożar Q, prócz tego dał do pomocy pszy popyt mjala także bawełna :wschodmo.mdYJ- re tozyczenm wyrazone były J6itcze pl'~6d 
stłumienia niszczącegożywiolu,który nie straży przy llapelnianiu beczek wodą kil· ska"s.zczegól~i~j,..,V;; lepszym gatunku;' ~rzil~zalnicy ogłoszeniem o licytacyi, w ministerYlltn 
dawał się opanować; Gorąco było tak stra- kunastuswych robotników. Czerpano tak. ~~~i~iej~ak~l~~ ~t~~~j:el~iż~:YoJri~~J~s:l~e:::spraw 'Yew~ętt'zn~ch pow.st~ł proj.ekt wy
szne, ·że topornicy od czasu do czasu że wodę z rezerwuaru u. p. Gehljga. zanle.dbane: Chocia;{ towarem rozporz!ł;dzalu)'m ź;wa- znaczellla lICytacyl dopełmaJt1ceJ l~l~dzy u
musieli odpoczywać; gdyż hełmy na gło- W.nocy o godzinie pierwszej zno~u a- wo o?r~cB:ilO" w handlu. t~rmiuowy:m ~~awsze ·jesz: biegającymi się, w celt~ d~kł~dmeJszeg~ i 
wach im się kompletnie smażyły •. Skut~ larmowano straż, gdyż z gruzów;powiórnie cza me \vHlac spekulacYI l wypada ,dZIS zanotowac w~zechstronniejszego wYJUśllleIlla warunkow 
kiem, tego. okaza. ł się. brak toporników, nie. wybuchnRI ogień.. lI.·{"imo. cało.dziennego w,y- 'niezwykle ~ia:~visko, że ?O~tR.:WY V; ClągJ~ trzech ~?-~ przedsifJbierstwa i dopuszczenia do tego u-

- .~ lU czterBch nllesl§cy llabyc mowa !~'l-: 116 p. ,mzeJ!, " . T 'b U' , 
którzy więc z wodniczychpOl'zucili swe siłku stra.ż pracowała jeszcze do godziny cen targowych, Tymczasem pOJ?ysloe warunkI ~ta-I bl,ega!l1a, SIę wspomn.lonych ?S? rzeczy-
beczki·i rzucili się z toporami do rozwala- czwartej rano. . .. . . tystyczne, w jakich znajduje Sl~ bawelna, . UWldO'1 w. lstm6me tego pr'oJektu lll1Ulsteryulll z1'o-
nia . pal~.cych SiA bud. ynków. Mimo to Kilka· ścian spalonych domów grOZI u- czniaj~ sil") coraz wyraźniej; zapasy w Augh wyno- bilo zależnem od uznania J, W. Generał-

'Z );< szą 255,000 bel mniej" niż przed rokiem, 268,ODO, G b ' . k' Ob" k 
wszystko ogień szerzylsi~ niepowstrzynia- padkiem, należalohy je wi§c ogrodzić w ce .. bel TI1niej niż w roku 1884 a 413)000 bel mniej niż: ,u erna~ola. warszaws lego, ecme, Ja . 
nie, z· domu p. ·JeŻewicz::tprzeszedl na po- lu zapobieżenia wypadkom,. ponieważ pu- w roku 1883. Spekulacya dotyehózas malo nil to i SIEJ dOWladuJemYr zapadła decyzya co do 
sesyę- Ni; 134 p, Borucha Bel'gera, gdzie blicznoś{~ kręci się ciągle po miejccn po· zważa, lecz przy końeu lata sprawić może łatwo i tego w tym sensie, .źe nowa licytacya u-
za. J' pla, . siA oficyna mu.rowanatrzy_oiAtrowa, gorzeli. We czwartek cegła. która spadła nieapouziankę pod tym względem, . znana została za niekorzystną dla Łodzi 

~ ~ );< , Przedza ś tkaniny· bawełniane, M a n c h e 8 t er,· ~ k . .., k' 
stamtąd":, zaśprzerzucil się do domu dre- z jednego budynkn tak silnie uderzyła w 27 maJa.· Wielkich obrotów nowych nie dokonano p:-zyczem, ate~oryc:zme wyraz.ono SI~ O 0-
wnianego Nr 132; będibcegowłasnością. pp. głowę jakiegoś widza,ie stracił przy tom- w tyaodniu !lbieglym, ohociaż byŁ lepszy popyt do lllecznoścl udZIelema koncesyI tym przed .. 
Moszka i Jakóba Salzsteinów. . . ność. Chin bi:n~!:lk~ó!yoh i:lllych~r~jów. ~ecz wo~ec ,0- si(~biercom, którzy zobowiązali się płacić na 

NasuępniezaJ'ęly si~' bndynki drewniane PosesvJ' spalilo się ośm, w nich zaś bu- gro~neJ.1losCl tkam n daw.ul/'J ZakUpl?nJ:C~ 1 Cll}' korzyść miasta 8°j od dochodu brutto przy 
J, • h 25 gle Jeszcze nadsyłanych WIelkICh zamowlen, wobec 3" l . k" . o l ' K' 

pod Nr 131, w domup. Lewka Lewkowi- dynków murowanych 3, drewmanyc 'j poprawy kursu srebra i korzystnegowplywu, jaki . D· e,tmm O leSIe eksp oat~cYJnym.. 0!lle-
cza i Joska·Spiegel. Niebezpieczeństwo z łjeden budynek w połowie lllQfowauy, w po- na przl)dzę \yywibl'a zwyżkowy nastrój ryn1l;u ba· cznosć ta motywowanlł Jest: 1) brakIem 
tej strony było nad.z:wyczaj· groźne, gdyż lowiezaś drewniany, Między budyn~allli w,elnianego, panuje na targu tutejszym usposobie-! przeszkód formalnych do udzielenia konc~. 
przy wietrze zajęcie 'się jednej 'z boczuych drewnianemi znajdowało się sześć nllesz- me bardzo mocne: ' .. syi spólnikom W olfowi i Rosenblumowl; 

. l< . d . h "li Wełna, \y r o c 1: a "':' 1 czerwca, V'ł mIeSIącu I )" , . ·'1 d . n _ 
oficyn, zagrozi1ocalemu szeregOWi omow kalnych. Straty w uieruc omoSClac wy- ubiąglym obrot był dosyc znaczny; razem z welną; 12 K~rzyśC1ib p~ynącQJ d a JJo ,Zl Z. p~opo o 
z obu stron ulicy. Tu kilku wodniczych noszą 51,700 rs., jak podali je wIaściciele brudną; sprzedano blIsko ~lOOO, centnarów welny waneJ przez mcl! opłaty, pomewaz Jest o~a 
z pomocą ·publiczności . zdolalo z wielkib domów .. Przy pożarze ucierpiało 132 ro- myt;j pr.zed strzyżlll, dobrej 3z!lhskiej, polskiej .. ipo- prawie dwa razy wi~kszą od opłaty o~rzy
szybkościib obalić . palą,cy . się budynek i dziu, które pozostały bez . dachu, a wiele z ~nanskleJ okolo ~,8~O ctr., ktorych .po~byto a,§ po mywanej przez kas~ miejską warszawskI} 

, " . t' t . . 1.. • b hl b D b ś' bl' cenach bardzo lllsklCh, kosztem· wlelkICh onar ze d t ' , W 'h' . k 
przerwac szerzeme SIę ogma W ej srome.' mCll 1 ez c e a. ° roczynno c pu 1- stroriy właścicieli, Nabywali. fabrykanci i prz§. O , ramW1tJow W ~r~za~le, C OClll:Z ~. s-
Rozpasany żywioł, znalazls~y z tej strony czna jest tu koniecznie potrzebnib i s1j;dzi- dzalnicy z nad Renu i z :-:iaksonli) fabrykanci z Lu- ploatacya tych ostatmch Jest przedslębler~ 
silny i niespodziewany odpór, jak gdyby my, iź obywatele naszego miasta pośpieszą życ, i . tutfj~i komjsyonerzy. Po,~ wrażeni~m P?- stwem znacznie korzystniejszem; 3) okoli
rozzłoszczony, rzucił się na dom, połozony nieszczęśliwym z .pomocllJ, trzeba się jednak myslnyc,h ,:vladomosCl z Antv:e~'p111 wzmocmlo SliJ cznością że propozycya Strausa nast&pila. 

. l' D k" d N 124 ' bk lb . d· d' uSposobleme dla welny, chomaz spekulacya zawsze' l' t' . d "",.., . d k k 
przy ulCy r.ewnows lej po ' r" ',na- zaJ~ć tem szy oJ a oWlem wa razy aJe, jeszcze p08tli)pnje ostrożuie. Także ruch kontrakto- na .ley. a~yl . ope:1maJąceJ .pO~lllę '/.y .o.n u· 
leż.ący do p~ Katarzyny Jasieńskiej, skąd kto pl'§dko daje. wy przybral dosyćwielkis wymiary, . ren.tamI .1 sama przez Slę Jest mmeJ ko-
z wielk~ szybkością przerzuci! si~ na dom . Wełn<L. Je ve r, 31 mdja,Welna myta lI60 rzystną; 4) tern, że osoby, które staraly się 
pod Nr 123, będibcy własnością pp. Fiszela SPRA.WOZDANIA. TARGOWE. -180 m. za 100 kgr.. .. .1 0 udzielenie im koncesyi przed ogłoszeniem, 

Wełna, nI e l b o u r n e, 20 kWletma: Na au-I" . l . d . 1:' l' t ",~) t . '. 
Ordenansa i Jankiela Salomonowjcza. k' d' 24 marca w.'jśtawiono 2600 hel z któ- me WZIę y u Zla u w wy aCyl, () . em, ze 

N ' l ' , y' cJ! w nlU • ' .,' l<' 'l'" "b d' le~pO( zlewany ten zwrot ogma sta1 SIę Z giełdy berUM1ciej dono3zlli pod dniem 2 czsrw- ryc~sprz~dano oko!~ 2,2?0 bel ~e zUlzk~I/,2P .. w o~1oszeme, no,:"eJ .!Cytacyl, mog:10 y ac p?-
przyczyntb stra3znego wypadku •. Na dr u- ca; Wiadomość o odwiedzinach rosyjskiego mini- porownanm z cenamI ko~cow~ml.z ost~tm~go s~- wo~ ,wspołublegaJQJcym 51~ do zrzeczellla 
giem piętr~e oficyny drewnianej w domu stra spl'aw zagranicznych Giersa u ksi§cia Bismar-I zonu,. Jak zwykle w, tej porze roku, .. wybol Ule się. swych propozycyj, na czemmoglaby 
ostatnim, mieszkailCY zaczęli uciekać i szczę- ka, oddziałała· ożywiają;óo na giełdy zagrallicz~e" był p,lQknym) Jak!colwl~k ~:~rdwan? ,klIka d~brych ,stracić kasa miel13ka łódzka." . 
'l" d 1< l' " d'l< 'd "lecz tutaj nie wywarta szczególniejszego wrazema. partyj ,we~uy zapoconej: nla. omOSCl o.osP.a. sm u- '. . ., .. . 
S lWIe z 01a 1 zeJsć na 01, mlę zy mmI W każdym razie panowało dziś usposobienie bar- Bpos~bl~lllu w ,LondY~le '..Vlwarly}u WIelkIe. przy- • (-) Na pomleszczeme glmnazyu~m~zkł~go 
rodzina Mordki Fromera, złożona prócz dzo mo('ne, chociaż ożywienia niebylo żadnego. gnębElllet gdYfI pomyslno.sc kolonll w wyso~lm~to- wybrauydom ·N; 1395 przy ullCY Ceglel-
ródzicówz pięciorga· dzieci. Niestety, je- Niekt~re ~ylko p~pier~ wz~md~a:t~ więcej zaintel',e- plllU. zalezy od powodzema W handlu wełny~, nianej. jest własnością .p. W .. Laudana,;uie 
dno z tych dzieci) pięcioletni·a Ryfka, wsty- ~owallla, Jak pozyczk,l eglpskIe l wloskle. Ta~ze . . . Landego. N azwisko właściciela podaliśmy 
dZllc SiA w koszuli wYJ'ść na dwór, powróciła lUne renty trzymaly 8H;) mocno, lscz obracano me· p'. RZEuYS łI I ·.HA. NDE.L. ........ bl d . k t k t k' ., . J' ' D 

'Z ~ mi bardzo malo, lU. ł.J . ~ me, ws u e a leJze 111lormacyl. om 
do mieszkania po sukienkę, aby się w nią &iełd~. P e ~ er s b n r g? l, czer.\Vca. . WY: . • .. T T. ..' . ,p?,mienionyzdaja .si~ odpowiadać na~zupeł-
ubrać. Nieszczęśliwa matka, straciwszy puszozelll~ !l0~eJ wew.n~tJ.~neJ pozyczkl .rOSY]Skl~J.1 Akcye kolei nadwlslanskle]: , ... Petersbp.rskl mej ,celowi, możnaby tylko zarzu.Clc 'mu 
przytomność umysIu wobec grożącego uie- na 100 mIhono~ !ubll; (u /Q. rent~ ~oleJowa) mekorespondont Gazety Handlow.ej" donosispol'ą stosunkowo odległość od centrum 
b ' " t ,. d l< l< d l' k kt' wywado w BerlInIe wIlJkszego wro.zelllo., Ruble u ., . h ·d ," h· t . , t . d"·" ., , 

ezpleczens wa, me o W01a:1a z ec a,' 0- trzymały. sill na poprzednim poziomie a kursy ze w tyc mac ·preze~. owarzys wa ro-. mIasta. Na pomleszczeme gImnazyum prze .. 
l'eteż już więcej. nie wróciło; znalazłszy wszystkioh papierów państwowych rosyjskich pod- gi żelaznej nad wJślańskwJ . p; Kronenberg, znaczone są w tym domu· dwa pi~tra, mia
si~ zaś na dole, matka w popłochu nie niosty si'i) o ~/5 %: Na tutejszym targu .~ekslo:vym kupił od banku l'osyjskiego dla handlu za- nowicie pierwsze i drugie. Okna wychodZił 
spostrzegła, iż brakuje jej j~dnego z dzie- wbrewdoczheklwaIl:lO~, kUbrsYk.ule.gklYhobn. lz~e. Plebr,:- granicznego oko.lo 21,000 sztuk akcyj kol. ei na uliCA Oegielniann, . Widz. ewską i na dzie-
"k t l'" . 'd .. ł' szorzę nyc paplsrow an le1;8 lC mozna y_o , ., k" 'k' . ' . k ., ~ " . . '11' .• 

Cl, .. Jll omu na ura me me powle Zla a o dostać tylko po 2312(82 na Londyn, po 118'/, na nadwlślans leJ, tore rzeczony ban ,przez dZllllec dosc obszerny l czysto utrzymywa-
wypadku .. , Trupa nieszczęś1iwęj Ryfki zna- Amsterdam, p~ ?OO ~a Berlin i po 247 na. Paryż, lat kil~a 8kup~wa~, w celu korzystneJ loka- ny. Lokale, których jest ogółem 38, ro~o: 
leźli pÓźniej topornicy przy samych drżwiach Weksle z dmgleJ r~kI nabywano po 2~5/8 na Lo~- ty SWOIch kapltałow zasobowych. W osta-żone Sił po obu stronach korytarzy, mmeJ 
mies~kania. \Vygląd byl straszny, połowa fY;~ ~8 1~!3~a~;i~W~~s~:~~nX~ń;~?/.ln:d!~~~; tnitu bilansieba,nk~ akcye ·te figuru)ib w ~ięc,ej 6. stóp ~zeroki~h; koryta:rze ~ie ~a. 
czaszki wraz z mózgiem uległa żupelneniu można bylo nabywać po 235/8 na lipiec. i na sier~. rachunku po 99 1 poł, baJlk zaś zazą.dal Ją Jednak ŚWIatła 1 dla ośwletlenta ICh, 
zniszcz·eniu, ręce skiIlonebyły. przy pier:' pień ipo~3. 11116 napa.ździernik i ~a)istopad, Zto~llza ń~e po ,12~, p •. Kronell~erg ofiarował po drzwi od klas trzeba bęc1zie zaópatrz~ć '!' 
siach, kości nóg naj zupełniej zw§glońe, war- to nabywa!+o ,po, 8 1'a: 35 kop. z~ pohmper~ał. . Na 120 l zdaje SI% ze tranzakcya doszła do szyby. Dom posiada dwa główne weJŚCIa. 
gi odchylone, a zaś z pośród nich sterczał targu 'paplero,w pubhOl~;?ych zar,ow!l0 w ?zl!l.le Bpe- skutku po 122 i p·ół. Wedle tej' ostatniej' f· t h d· ' b d okie ale 

. k h b' ł . h·' bk' N' kulaujJnym, Jak w dZIale paplerow panstwowych . . '.. '.. ran oW,e, ~c o y n~e ~r zo s~er, • 
szereg pIę ;uye ui JC ,zą OWo . lesZ<iZ~~ ruch ,ogr~nj.czY,lo do pew?eg? stopD;ia. wypuszczeui~ cy!ry ,ban~ ,na czysto. zarobIŁ na t~J opeIa~ :nocne. I WIdne. Nle~tore pokOJe Sił duze, 
śliw.e. dzi,ecko. według wszelkieg9 prawdo- noweJ pozyozkl. Kurs blletow ~anst,!owych obn,l-IOYI pol mIltona. rublI, co 'ltanoWI 2 proc. mne zaś trzeba będZIe rozszerzyć przez·wy
podobieństwa, . najprzód udusil'o . się od dy- żyt Slf~ o '/t.O/O (101-1003/.), .,pOZYCZkl, WSChOa.Dl~1 odkapitalu .zakładowego bafl:ku. . jęcie ścian. Słyszeliśmy z dobrego źródła, 
mu i dopiero tr,up' spalit 'śię.·· Topornik, l3.trzy~ałpy ~11J Pk:zy 101, dZl~kl po1PytO,wI zB;g~amcz O prolóng. ate z.aplaty· akcyzy od cukru za iż w tyćh dniach zawarty bAdzie formalny .. 
l-tO'I'y pl'eI'wszy· uJ"rza' 10' ten wI"do' kom· a""o nemu, ozyoz l, premIOwe wca e nlemlalj na-. k '.. b'~·· . d ' d' , ' , );< l 
~ .... .:L ... , . , :L bywców. Papiery hypoteczne utrzyma!y sil) na l ampam(J lezącą 013 hstopa a zamIast kontrakt z własClClelem domu na trzy. a-
nie zemdlał'. '. . ,wczorajszym, P?ziom. ie no.towań, z w. yjątkiem ~e':112. września i do 12 stycznia .zamiast}3 .ta, poczem niezwłocznie podjęte b(,!dlll od· 

Pośpieszyła ,z pomocą i straż scheible- dytowych lIsto w . za3tll:wnych. }owarzystwa wZ~łe- grudnia nowego stylu starać SH~ ma klJO-powiednie roboty budowlane. 
row.ska, którejpollloc barqzo:się p'ezydala, mnego kredytu zlemsklego, ktoryoh. kurs obmzyl J k' k 't t 'łd 1 .. '. .' . • _ , 

. t tk . , , .""1 . l silJ o 'I'l Olu (98-97 1/,), Akcye banków: hy2y pr:led-l WS 1 Ollil e gl,e ,owy., . . C -) Uczta Jubileuszowa z racyI ukończ e .. 
n;lm.o o, wszys ooglen Cltbg~ . .rozsz~rza miotem skro~nych o,brotów, utrzynialyB~§ iednak ,Zapas cu~ru, Jaki p~zo~tał Jes~cze na wy~ nia' 25-letniej działalności prof. Baranow-· 
SIę l przerzucił się na dom frontowy, '. pod przy knrsa~J; wczoraJs~ych, . A.kcy~ d~og zflla~nych wo~ W panstwle rosYJ.skIem, meprzenqsl skiegó odbędzie się w dniu: dzisiejszyIńw 
Nr 122, następnie na oficYJ1J" a'potem na uległy obm~ce, Mosklewsko-rlazanskle strac~ły 1 obecnie 1 ipót mir. pudów ... , W'" d k·d d t . k'lk l k . 
pąsesyęNr 121.Wsżyst'ko tO stało się w rB. (4lfjl/'l-4151/2 rB,), kursko-kijowskie l rB. (370 . Ił dl' -.: b "1 b l k' .. .. . arszawle, O ~ U a o SU~ l li earz~ 
przęcią.gu go~lzin. y. Wido,k był straszny' i 36~rB.), rybińskie 75 kop, (85-:-841/trs,), carycyń-, ~n S. Jajami w 9n. erm u es lej ~OZWI~ tutejszych celem przyj~ciaudziałn ~,teJ 

skle 50 kop, C,14I1/t -14\J3/t r8 )',. . • " ,Ja SIę c~raz b3;:r:dz18J,Z s~mego Rejowca urocz śtosci.' ." . 
w$panw.łyzarazem. Oały czworobok . do- Ta~'[Ji ZbOZOWll, Sprawozdame tygouUlowe (uo odchodZI tygodnlOwodo 400,000 sztuk. !. ·C· y) ST' .' • od 
mów i,; b!ldynków pomi~d~y ulica~i Pod- dnia 2. czerwca). Powietrzu Vi tygodniu ubiegłym . . - lub. We czwartek wIeczorem. .• 
l'Ze~zn~ .. l Dręwn«;ny-.skl& stalwpłomie,niach,bJ:ló~adzw'yezaj spr~yjajl1!ce:u dla, rozwoju. ~a~le- . . .... .". . był~ siEJ uroczystość zaślubin między panem 
wśród ,których WIdać byfo jedynie uwijają:; ·wow l WYl'Own~lo WIele szkod, ktor~, dawn~eJ po- Kronika;· Łódzka. . , Leonem Gajewiczem czynnym od poczllItku 

ch 8lA . t . k' N l' h· d" wstały.:V mIlildzyn,~rodowlf~ ~andlu zbozowym -' ._. __ . ,'. ' t' , D' 'k I "li' 'd kieg" o" współpra. 
ey .~ s raza .ow. a: u lcan. l' po wo- panuJeCl~gle ospalosc,gdyz zarowno w Ameryce,. T .': . . •• ~. . 1S Ul~n~a" Zlenm a :1.10 z .. ", l' R. ,_.i 

rza?h widacbyło tłumy płaczących, zaIa" jak ,w Anglii i na, c~lym llJ:dzi~ sta,lym spooAewa- j, (-) Ogolnez~bra~l~ akcyonl;li~y~szow dr. cowm~lęm,. naszYIij,a; pan,n'ł Alll.e ąs·· os~. 
ID,uJącyeh ręc~, ,~Y'nos~ących . rzeczy, zajeż- j~ 8IIl ~obrych ,zblOrow,. Ska~gl, ktore dawUleJ ąa- zel. fabryczno-lodzkleJ 'odbędzIe. SIę d. 23 cką:, cOl'ką dyr9kto]'<3.: towfl:rzJs~wa kredyt? ' 
dzały.<nawet wozy ,po. wyratowaue mienie wały ,sIlIi ~lys20ec, ~ ~O~Sl, ull\ch~y tera2; z~peIUle. b. m. o.godzinie pierwsze}: po :południu: w wego miastfl,Łodzi, Gorhwemu w słuźbIe 

,. . śl' li fi· ··k··t'·t f' . Na gleldzłs berhnskIeJ przy koneu tygodnllluoto- l" "d' d, d' . ... . - ' .. d'k . i łaskawemu na 
meszczę lWyC oar ą. as ro y., wano ~JlOWU zniżki: pszenioa straci~a 3~/t~~ m) sa 1 -P0Ble zen. ta Y zarzączaJtllc,eJ, w War-, sp!JlcczneJ .u~z\3 Z:1 OWI.. . , •. 

. Na szczęście wiatr uętał i ogieil wtedy zyto .21/,-3 m" oWies 50 fen . .-; 211t m" lh!1lka. na szaWIe przy ullCY Marszal~owskleJ N. 154; nas pomocmkowI w t~udn:ym zawodZIe 
Bpot~i1t n~ swej' d~o,dze ,.Ę>rz~szKo;~~ w po- dosta:v\) 15-20 fen,; c lej rzepakowy 60:""'30 fen., .Pr~edmio~em zajęć zebrania będzie: 1) za- dziennikarskim na P~Q,!lll?yl; prze.sylamy 
staCldw.och . murowanych kIlkopIętrowych OkOWIta: 10-~0~)0 fen.. , ,..,twlerdzeme sprawozdania z . eksploatacyi najserdeczniejsze, J;wlezens~le zy~zell1a. O!:'y 
domów Zabr kł ' • '10 d'· k . .fJukier. KIJ o w, 29 maja, . W t)godmu uble,. d ' 1885 k' . k' k ". . k rzyezymlo SIA do ozy· 

. ,. . a O rnUjUZ, 81:1 v po ona- glymspr'zedano cukru gotowego ua mieBi~ce let.nie rogi za ro l wmos ow. OffilSyl re, to nowe ognlS o P k' 'li. t l' t 
ma teJ. przeszkody;' podczas gdy ene·rgia 20,000 pudów, z ?dsta~1J: do ).\1oskwy, po, rB,. 4.30 wizyjnej,: 2} .wybór .d:vóchczlonków do rady wienia życia. ,towar,zys l~go w lU e 1gen -
straży z każdib~hwi1~ wzrastała, zdawało pud, zw~ru~kaml, 1,001) pud~w do ,osta.Wl~llla·na zatztbdzaJ~ceJ w m1eJsce wYi'3tfi1pujibcych, .. 3); niejszych; sfe~8;.ch :nIasta., . . r 

si~, )ż8trażaJ~olll przypywa sił.w miarę sta.cye drog zetaznych po!u~mowo-zaChO~l).lch,. po wybór komisyi rewizyjnej' na r. 1886 . Ak- (-,-) Targiłodzkle. Na stacyl tow~roweJ 
dłuższego trwania ' " '. . rs,· 3 76 pud, z warunka.ml l 48000 pudow do od, .. . kł d L, -, " '.'. . • • 220 korcy pszeUlcy po 

.pozal'u.·. . . stawi~nia na stacy§ drogi zel. l fastowskiej po 1's, cye. ~~zna s a a~ na.JpozmeJ do godzwy sprzedano wczm:.aJ .: , z" ta· o 
Niektórzy' z nich .odnieśli drobne skale· 3.55-3:/5 J?U'!-' Cu~ru z przyszłej kan:'pli.niisprze- tr~eClaJ p~ poł~dm~' d. 8 b. m. w'Varsza- 6 rB •. 30 kop. d,o 7 rs· t 100 korcy y 4 P 

,cze~ia, . nie grożą~e. wprą;wdzie . niebeipie- d~no, na mleSHl:ee ZImowe 35,000 pudo,y doodsta- WIe w kaSIe glowneJ towarzystwa w Peters-4rs.50 kop. l 180 korcy owsa po rB~ 
czenst:vem, . ale. ktore s.prawiały ból· dotkU- wl.ema 3

n;O ~.t.~. c~e dro.'.g . żel. pOIUdn~owoza. chodni,ch burgu. w. banku ruiedzynaro. dowy' m w Ber-.1 55. k,. p. 1'.6C. z tego. we. ś.r .. o. dę. spr. z.edan. o 170 .kor.:", wy mwiO to pracowalI onl' d·' po r,s.. ? O pud, z warunkamI SO 000· pudow ' , M' Id ~ . ", ' ., 3 75 k ,'Na Nowym Rynku. 
, '.. ze z wOJonib e- pudow do ~jowa po re. 4 pud) 'z ~arunkami; hme w··" ltte eutsche Credltbank ,Fłiiale cyow~a po. ~s. ~p~; k'~ t' "400 k 

nergitL· O wpół do dziewiątej ogień' po- 30)000. pudow do odstawienia na staoye drogi żet Berlin;" . ' ps.aeIllCY· z~~JdowaJ;Q. Sl~ o I.J'l.Q . . O~CYl 



ił 

za. które zapłacono po 6 r8. do 6 rS.75 I cę biletów nowych od dawnych; tekst zaś IdL. ;P.,o~bC;:fa·"':.f,'odn~a 1~Ót3./t, III p. Oźyczlt,a. w. SChO .. _ .. j' Andrzej Banaszak,. lat 18, Bernard Hillebraud lat 
kop.,iytasprzedano . {)kolo 150 . ~orcy po pozostał bezżadriejzmiany. "', ,'., ma s, .. 10 ren a z O a 18G, 5% listy zasta- 37, Agnieszka Jóźwiak, lat 69. ' 
4 f B.· ~Q .kop.,d,()if.1s. 60 .kop., ,.owsa około - Na rzecz (nstyt«tu .. Pasteur'a. zawotową~ wne kred. zlemsk • .162, akcye banku rosvJskleno ~ EwariiJericy: dii.,ci do 'at 16·1." "marro i'I w tej 
•
• f!. O~"·.~ k .. ~ o .. ·· i. C."',:.,.,"'. (I ;'3 1'8.:50 .. '., kop., groc. hu. 2. O kor. la' fraucuska:izba/;a.ep· 'iIltowanyćh' 200,OOO·dl~ .h~~dl\za~lll. czn;_.fi1a291/~, bank,u dY8

ItCnto.-\liCllbi" ,~htopcóW' l, dzie. wczllt 7; dorosłyoh 1,' w tej 
D .J'J:' ,. wego pe ~rs urs ego . D

d
, warszawskiego SW, pc· liczhi<l m~:iczyzn l, kohiet _ a mh\nowicie: 

r,y; pO; .t .. rs',90kop!. Na pszemcę popyt franków. .. :terBbursklego ban 'ku mIl) .zynarodowego 495. Karol Schwarz, lat 66. '.' 
ies1;,.s1. .. a}jy" ... n. a zy. to.za~. mocny. • ... .. ..•.. . -. Cholera szerzy się gwałtownie. w polu. Berlin, 2. czerwca. BIlet v uankl1 rORyjakiego starozakonni: dzililci do lat lli·tu zmarło l t . 
~ ) P d d d t d 199.60; cOl. hSliy lIlastawne 62.4u, 4% list., JjfCWi(la-lliCzbie ohłopców- dz.iewcz'łt l' doro~łvch ..:. ; t:~ ·.OSI~ zeme ra ,Y"zarzlb zaJl1ceJ.s.ra- lllowejJaponii.··.,. ..' .. cyjne 61.70, 1}°/l11otY{lzka wscnodmR lf em. 62.25 iczbill ln<eźczyzn-'kobiet- a ~ianowjcje" ~ 

'. l0Y'e] o~bylo _ SIę we środę. Wleczo- - Numizmat z hołdupruskiego~. Za ber- Ut emisyi: 62.90,4% pofog'Jzh z 1880 r.88.90, 50/ ,. .-
_ .' . ł\łlędzy mnemI sp-rawami debatowano lińskiem numizmatyczne m czasopiamąm -'p6- lisiy za.stawne rosyj.skia 100.10, kupony ""In .... 322 oo~ ~ 
takźenadsprawienietnczwirtego wozu~re- da;e Kur. CodzY "opis . bardzo rzadkie; 50/q. pozym:h prermowa 111864 roka l50.6(), taka.;:; 2 TELEGIU .. MJl GIEf.DOlVE. 
',' . .. . ..... ·k···· ~ . " ., "." . .. . J 1866 r. 140,25; akcve bRnkll handlowego 83.75, dy. 
fri.vl~yto.w~gqf}eą,z,o.~za~o S1EJ, ,lz fundusze mo~e~y, mającej bezpośredmą styczność z akon~owego 77.75, dr. żel. war;.,.. wieU. 251.21i; ak-
strazy me. pozwalają na ten. sprawunek, historYI!: polskI!:' Pomiędzy nowemi )none- Cj'C IcredytłJ"'" austryaoklc -, najnowg"Jł. pozJozka Giełda Warszawska. 
skutki~ąl~CZ~6° .. p .. ;Heinzel 'zo~o\\"il!:2jalsię tami, uzyskanemi w roku zeszly.m przez ga~. rosyjska 100,50, .• 6°lg rentaro.qy;.h114.90, dyskonto ZqdallOz lmńcem 'gietdy. 
nabye wlasnym Kosztem dla straży tak n.ię-· binet królewski. numizmatów w Berlinie, IS~fO~P;"dY\VR.. t2,no P/.t 0./0 , . '. d - l' 1 10"3/ Za weksle kr6lkoiłlrminow8 

d ~'l ... . d ' k - . ... .. • lon yn, 1:zerwca w' POlU llIe. .pnso /l. . v t, 
f,bę l!Ju.a.,nleJ ~esz~ze Je e? woz~e Wl~y- zasługUją na uwage dWIe arcywa.zne. Sił pl."uskie.f0f .. Kotli"ii .. ·lOli, tura". k()nw.153/16,I'osYJ- na Berliu. za 100 mr ... 
towy. Za,to :~a1.~zy SIę p. HelnZeloWl pOdZl~- 'to grosze Joachima IV Brandeburskiego, s~a poż." 1873 ...99J/~; 4Dfo renta. ~Io';a w\l~. "Londyn" '1 i.j, •• • 

50.12'/2 50.12 
10.161IJ 1016 

koWaI!ie;-P9bh,ą~l],e.· : . . '; . ' na. pami~tkę hołdu wspólnego z księztw,eIlląMf81'.~!p~~ka 70 1/., bauku ottomańB~lego llt3{161 :: ~[!:eń ':, i~~ ~: : :: 
, (-) .Cwic.z~nja <;l?<lzi.ału pierwBz~go stj:a" Prttsklem. Po jednej stronie ~a is; l\:10:N~7 ~;~::;,dy:. ~t!~' ~K(lYIł ka~~n, B~ęzklegO 83 12, . Za. papiery palisiwowe: 

40.65 4055· 

tY' {)gpWw.ęJ o,ąl;totp19zęJ ?db§dlł.';. SIę .. ~vp.o· _ ;T.A. NOV A-ELEOTOR. '70. \lW70) 1 tarcza Warszawa; -2czilrYica.·Targ 'na 'plau\} Witkowskie- LIsty. LIkwid. Kr. Pol. duże. 
ni~dZ1ą.le~ ... o gąd:il1UW .wpol,doslOdmeJ ''''IE)- herbowa z berłem i orłem. Po drugiej go. Pszenica sm, i I)rd. ---,pstr .. i dobra -- Ros. Poz. Wschodnia ... 
częrew pr:i:yd,Qinp: rf\~wjz:ftQ\Vym oddzią.lu .. strQnie: BRANDEM; DVCIS, PRVSSIEl i 635,' biała': • . ~"""650, wr~oro,!a . u75--j: żyt.o LiRty Zas. Ziem_ z 69 r. Ser 1. 

(+,-.J,$ad?!3:' zapali~y ;"ęilJ ,we cz-wartek o ·orzął. z cyfrlJi S. A.. ; (Sigisffiundus . Augu- wyborowe .450 -: ~65, . f!1"edme --435, . wa.dl~ "'." ,. Ser. II do {V 
;i:':'; • 'l d . d t' 'd t)'Z ' t lk d .. . ..,. '.' we -";"-j WCllmIęIl 2 i-4,.;orz§d. 400-465, OWies 31;, Listy Za.st. M. WILraz. Ser l 

gQ~~l}le.1YB9. ". o:;Ję ... ~ą~ e~. W; noc!, •. w 0:- 1:!.:Ul~. l)-ane slll :>:- o wa egzemplarz~ ~eJ "7'350, gryk!.! __ ~_, rzepik letni ---, zimowy "" " "U 
llIU;Jl. 7i~~~~a -p~~~ }iII?rP:f?~!l,;ski~~.~a- mopety·z"r. 1569; ~e~en w P~tersburgu l. Je:, --;. r1epakraps ziiIl. --, groah polny 615-:-. " " '. " "m 
aIatmo:W?ill<?\ r~tr#',QgtllO\Vą;·:łl:tora .. Jednak den wgalce na wlezy kOŚCIOła św . .MIko- cnkl'. -----, .fasola ---- za korzec: kasza Ja-·,i " E "JV 
J1ie'udh.'ti "śł~ ~ ii-a "~iej'sce' -wyp'adku,. .pouie".łaja. w .~erlin.ie. (Oh.,Zeit8(}hl'żft f. Mitnz f!an~ '"7". j!)O.~l~!llla 4il(j~~t~to gJ:'uba -:- ~ Pag, l.isty Za.st. M. ofhi Ser'. 1 

wai :'mies~kańcy sarriF'~agasi1i ogie~, .;:: . etc,' Kun~e I p:' 167.). Młodszy syn A:lbet~ o~:~8;~~B~~19:Olneg~ ~ ~ore;. JllczmlenJa , :::: :: :: IH 
(c-) Pozary W Ilowlecle. We WSł- Wlskl- ta 'prusk~ego, Albert-Fryderyk, otrzymal Warszawa, 2 czerwca. Okowita 78% ukcyzą,pok. GieldaBerlińska. 

tn~~ gm.:_ W;t~19~n?, łgo)'z~ła.· ,w ~ •• 28 lD:aja w 156~ t •. wLubli~ie. o·d.Zygm.untI1<Allgu~'J~/u: .. S~t9BIl~ek garn(l!!o ,d9?adrBs 100-807 112' ~~r.: BlluJeuoLy J;QHyjakie zaraz. . 
obora LudWIka Frenkla, . ubezpleczona,:-na sta:KSlęztwo PruskIe, prawem lenaem,- a sJ.{ła~ za. w~adro. ~op •. 1.!ł3 -1.99

5
, za [oafn. ~5~ " "na d08t. 

',. 'D' ... c, '. • . •• d'·· , ... ś . b"T' F d k: 260 ... SzynkI za ;wlB.dl."o··kop. 860 -817 za. garmoo W Je ! W k 10 rs .. " ·J:.~zy':?;ZHa.;pozaru, :ueWla oma .. · •. ~.. rOW;nOcze ~lle margra la .<Jerzy- J:y ery .. z, kopiejek 262.::.g66(Z' dod. na wyschn. 2%). e s e Uli. arszaw\j r. 
Dma?X :.ma:Ja,· :W .. o§llJ,dzle l,{onstantyno- Anspack1. kurfirst Joachlm.II Brandebur- ·.Petersburg,l czerwcą; :Bójwm.42.50, nasier. 42.50. " Petersblll'g :f.'. 

wiEf, gminy Rl'lzew, wybuchnął ogień w ob o,:,: ski, przypuszczeni zostali do .wspólnego1'szelllca w!". 11.50. Zyto ~ m: 'I.~O. Owies w, m. :: Londyn kro 
rze K. KOBiflskiego.Straty nieznaczne, hołdu lennego. Joachim obchodził w Ber- 4.80: Ko~ople w m .44,.óO SlemIe lmane w m. 16.00; Ił 
d '· • .' ł' .. h . t ·U' . ś . l-h' l'd ····t . pOWIetrze pogodne.' " W"d . (k' g yz poz~rst ';lun. ono natyc mlas; przy- nl~ J,lroc~y cIe.~W:Q~wsPP~.~ .. o;.vą~cw.o l ".BlIrliłJ;!.lczefWca;-. l'~,g',.;bo~f)wy .. P~zenic" ., le en r. 

czyna pozaru mewIadoma;. kazał nOSIe po 'm1llŚCIeBel'hmechO'rą;glew 'ospale, w iiiiejsciJ.'145 ';;';'·165,I1a·· cz. -,na OyskQnto prywatne 
~egoź- dnia we., węi Zabiczki, gminy przysłaną mu przez króla polsldagoj z tej cz. lp .. 1~7, na lp. 8je~. 149, na wrz. paź. 152.1/~, 

Rszew . zgorzało 6' budy' nków drewnianych okazyi odbyło się także naboże:ństwow.ąa > ~az. hst~ ló33
/tl nahst. gr, 1~51J., . Zyto leP.leJ, . Giełda Loildynśka. 

'd" ... kI:' ' d ł) . . . ·k·t·dr W b't ._"< 'T w.m .127.136,.llaez.184,»a.el-lp.lS4, na lp. sler.Weksle naPhtershllrg .• 
(dwa.. omy m~esz,a ne 1 cztery sto o y u- mleJ~coweJ' a e ze. . Y. l og~C!S:le na ę 11341", n~ sier.wrz.-, na wrz. paź. 136, na paź.l~s~. Dyskonto 3 
bezpIeczonych ogolem na 400 rs. Straty pamulItkę, 'ale zachowały SIę dotlJsd tYlko' g- :137, nalIst. gr.-, na gr. st. _, nast.lt. _. ,Jllczml<3n 
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93.40 
101.-
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100.70 
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19945 
199.50 
199.25 
199.10 
19835 
20.38 
20.32 
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'8 

W ~.uchorriościach nieubezpieczonych wynio'- we dwa;' wyz' wymienione z roku 1569-go. w mlejsc!l1l5-180. Owies \lsp.dobre, w.miejscu 125 
!!ly"420'rs~ Przyczyna pożaru Ii.i~wiadonla. Wszakże jeszcze' rzadszym' egzeIhpląrzem, --;-:-162. ;na cz,. 1271/2 , nacz. lp . . 127;/2; na l~. 
c· .. ·)' N' I d'k '. tk S"d' t l tu' " ', .. ··'k··t ... . '..-'t k'" sler.1:;l6).,ll!l-Bler.wrz . ...."lla.wrz.paz. L6 /2'napaz·

i "-. le U z, a ma . a. . le m:r:as o e. la ·po~lewazum a ,9wym ~apewne,:'Jes.Ir,!L lZ .list.':"l·· Ęłro:cJ:I warzel. ł55-200,pastewJl,f 130-J42, T A R G ł Ł Ó OZ KI E. 
Antolllna,Gucz z ŁęczyckIego, lllezamęzna, grosz z roku .1570{"wyhity na t§ saIl!ąpa~' 'Olej lninuy w m.-,tzepwkówJ w m, b .. becz. 41.7. 
zak:opala~ wd~iu· 29 maja nowonilorodzone milJitkę współholdownictwa PolBce B\:ailde- O~()w~t.a.",,! .m. bez hącr:· g6.8; 'C.. . .'. 

Swe dziecko w ziemi na Balutach pod ;to· bur «ii z Prusami. S'Zczecm. 2 czerwca. E'aZ8D10Jl. osp~l~. W m. 
· . D" ....' . ... d . o 146::15~,na cz. lp. 153;5(},·nawrz.I;laz. 156.aO.Żyto dZląf~ /. ~lec~oznalazt następr;lego. ma ro-, ospale;'w' m. 120-129,'11a·cz.lp. 129.00; na wrll. 

botndr, Ą![aręm Kaczma.rek; Antomna Gucz .•... ·T··'E·.L. E ... C··· •. R··:·A· ":'M' y •..• ,.... paź,132.00.Olai r:r.epak'owy .. bez ruchu, na c~.lp.43.20, 
znaj~1łJe-- si~- Vi' rEdkacli' sprawie'dliwo'ści. . ",,' lIą .wr~. paź., ·4;3.20_:" ,ąpirytuB ospale, w In. 36.7~. 

120 
100 
100 l~). Na stacyi telegraficznej' w Warszawie ... nil Cli: 1-g. ~/.OO, nil ~ler. wrz. 3S.60, na wrz. paz, 

\o" '.. • • d . ., .. d ., . S9.40, .. ,Olej skalny.oc:ony w m. 10.75. .' 
maJ dUJ e SI~ telegram me Dręczony, na e- Petersburg, 2 czerwca. Ministeryum ska.t- Gdańsk 1 czerwca. Pszenica w miejscu ospale. 100 

Piąle/c, dllia, 4 OZerWDlt lf$86 1'. 

S P r z e d,a n ·0: 

Stacya. towarowa. 
Pszenica: 

k()l'. po 7.00 
I,· ,,6.35 
" : ." 6.30 
Żyto: 

ko~. pll 4.50 

Owies: 
re 180 kor. po 4.55 

" " ,,1·-
" 
rs. 

sta.nyz Łod:(:i w dniu 1 czerwa dla Szmu- buogłosilq zatwierdz~ie,. na zasadzie;usta- Obrót 300 ton. Pstra i jasna , jasno Na Starym Rynku. 
lowieza. ....... .,. ....... . l"" . b . . k pstra 154-156, na 1lZ, tranzyt. ~38.50, na .. cz. . .. , 

·Cc .... ).c:'M ~', "k" . 'dl : ......• h'·" "b' t ·k' f:. wy,opohórze o.Ęlaty od: wyro:~,.tr~, qw, Jp.tra.=.139.50 :"Zytę, ·'b~'zmlanyiW'l.JlleJsonPszenica .. 400 od rs. 6.00 do rs. 6.75 za kor. 
,-:7/; aJow,., ~ '. ~SW01C ro O n~ owa, - .. d" t·······" I' kr9;jowe120·d:i2i~126/polśltieiroByjgkie tranzyt. Żyto .150" " 4..40 do rs. 4.60 " " 

1'B. 

" 

brfc.Z~ych .• ~r~ądz~.h pp. Goldamer 1. Mlt.n,.t- przepISy o 'BJ?raw zalll~ill?lry USUl CIep 0- 95-97, na cz. tranz. 96.5, na lp.trap.z. 1()1~ Jęcz- Owies W'"" 3.50 rs. 
;lierg w '\1b~e.glh.·czwartek.w las~u .' mIeJ- mierzy. '. . mień. duży120.SpirytuB 10,000 :litr~OI~ ,VI il;liejscu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'skiih od strony dworca kolejow~ga. ... Paryz, 3 ·czerwca. WifJkszoś6 komisyi 0- S7.óO. .:. '.' ': "'1' ...... ·Ta"!! wl'ktnalo'\U na NO\ITym RY'lku. 

l ~).' .. Towarzystwo śpiewu kośQięlnego .przy . d 1-' 61 ' • b . k LO~dyn, 2 c~erwca .. CukIer !la, vana. ~r .• 2 nonu- ~ v Ił 1 r'ł' • 
• "r\>:C!· K' d" .• d . ldl ŚWla cZy<la SIę za og nem 1.0 OWllj;Z owem nalme 13, culper burako:-vyll~/ł> sł.ableJ. . . '.' 
\p;a.ra;u.+, św ..... rzyza u,rzą .za w. me ~le ę . ~ wydale. niem ksiązlJit, na ,zasadzie uchwalić : Lon~yn, 2; c~e.rwca;\ Targ, zb~zo~y. WszystkIe i\1leko, kwarta 5-6 k. Boró\'P'ki gar. k. 
rOaz~n,;.swye1i 'cz!onkow zabawę ;letni:} w Za. . , . rodzaJe.zP9za .mcho;reeny mezIDle.mone, p.1"zy~yłe Śmietana" 25-30" Ggsl niłode 1-1.80 rB. 
gajIiikil~':';l\ '".. . .. ... ,się mającego prawa. ,FreYQinet oznajmił, ladunlri.p~zemcy slRbo.<?d ostatn.lego pomed~ll\l.Ma9loświeże f. 3iJ-45 "Kura ' 60~75 k. 

(-:---:) .... Mag·ik.' ·Roman 'ti:~fil ·d.oŁodii W. złl!: 'źe ci decyzyi komisyi ią,wiadomil radliJ mi- kil; d~wlezlono obcego:zboza: pszemcy .22, WO. Jgaz- Sa, śred. :-vielk. 25-30" Kurcz!)ta szt. 15 -35 " 
· . U r" '1< ..... "1'·"""· " '1' . . .'. .' . mlema 11,820, owsa 4;6,210,kWr.. .' . .. JajkamfJndel 21" Kaczki" " 

-porlil: " pa~ypar~ lZOWa<ly ,n~J epsze Jego. nistrów. . . l.ondyn, 2 czerwca,,:ija wybrzetu ofiarowano dZIS Kai·toffe,Ćwierć __ 87 1/2 " 15 śledzi 60-" 
Ch~Cl",.tO·tez potmmOl wyborlllę .w;ykonywa~ Madryt, 3 czerwca. Dzienniki tutejsze do- 7 ładnnków pszenicy, pogoda p~Bzna.. " . garniec ~ 5" Groch pol. garn. 20" 
nychsz ... ' tuk tak prze. z samego pr.ofesora .m. a- . . G.lazgów., 2 czerwca..~. SnrOwlec;;' Mlxed nUmbel'B Jarmuż blacik - '" " szablo kw. 7" 

. 'nosz~, iźkarliści gromadzą,S!Iil .. conoj}.:IV RlTa.n.ts 38 sz 7 J?" •. Cebnla garuiec 3 ·-30" Kasza gl-yCZ. ". 6-:" 
gil,. ja~oteż pr~ez c?;-kę jego, . piękną . pan - obozach ..•.. L oczekująs:J'ędynie hasllł.::d6\#yst~ifGIa:rlgóYli>l~żer\iii:~:S~o~ca wy~eziono w t y- Buraki" 9 " Kaszka krak. ". . 8 " 
nę~~e!It~1 P0I!I~IIlQ. lzprogr~m .tych'przed~, .gOąnill nbieglym.Jł,900: .t •• w· .odpowiednim 6zasie Kapusta wloJJ. gl. - " "lflpaz." 10-16 " 
atawlen·urQZmall:.atamłoda,'artystka, panna pienia zbrojną. r~~1ll.roknprzeszleg6 11,400 t. . ." zwycz. - " Ja?tka funt 20-40" 
Izab'ela"Rbinaukontertarili na skrzypcacb::-:;' . Londyn, . 2 cżerwca •. W izbie gmin lord Liverpool. 2.~~&r,W,C1\'i. Ilprawozdanie POczllt~owe. ,~~archew gar!!_ 10" Wmogrona_ f. r. " 

l t t aln ś . 'l- - k . śni PrZIPUS7,cza.lny ohrót 10,000 uel; stale. DZIenny P18truszka wll~zka3-1O " 15 pumarallcz 70 - " 
sa a ea.r a .. WIeCh.a pP ._W1ł3 ... s~eJ cz~ v Harcourtoświadczyl, że porozumienie się· dowóz 18,000 bel. ... .. . .' .... ..• Sele_ry sz~nka 4-6" 15 cytryn 65 " 
pustkamI. W e środę odwołano przedsta- . t • r' b'l l .. Liverpool Z czerwca. Sprawozda.nie 'Końcowe.Obrot Porow wIą,zka 3 -ó " Orzec~ly. włos. f. " 
stawienie z powodu brak~ "\Vi~ów:, ;'we s.tronmc w moze zwa lC l, a e me Jego za- 10,OliOl!elf.z tegll naap~kula(lY\jl.wywó~ 1,000 bel; Chrzaull" 10-30" Czere~m filUt " 
czwartek zaś zebrala się. w tea;trZ,ę VICtQ:' Bą(J.y, które większość liberalnych uznaje i stale~ Mlddhng 'amerykansKa na. {lZ lp~ o5/6~ p. "korzonek - " in~~kllc' " 
. b d ". h . 'tk .• P .. t . d a a wiAkszość kIa' le o t k Manchesfer, 1 czerwca. Water'12 Taylor 63/s· Kalarepy szt. 71/2-"1 n JCZ l • " rła. ar zo s~czup~a lC gars R: .an ~o wIer z,. . '<I .' . : JU ca g . a. - Water 3.0 Taylor 8'/g, Water 20' Leigh 71/41 ·Water P~ .Rz?dkiewki 1 -3" kopa rak'.J\v _ " 
'Ro~all;. z.~p~!~eąZ:la~ .. na~t\lPlle odvuedzlny ~e. bez'W.llJtplen!ą. iPot}Y~erdzl, 00 do SIebIe 30 Clayton 73t.~ Moak 32 Brooke 7i/siMule ~ Ma- 9go!kl .- r. "I," sz,pal'ago:1" 50·75" 
1V'1?rZ!Jaz~le~SZ!'lJ:~porze :foku.· .. ,. . .. i 'WspólIlycll.kolegów"'zapewnil' że pozosta- yoll s, Medio 40 W~kinson 9VSł Warpcops 32 SzplUaku blalllk -D "l:lzczawlU blaCIk 3-5 " 

(-': .. :)T~a~r .:pols~l. ·T?wa~~ystwo .. drama-, .. ..: " . . .; .':: . •... , .. teeB.7Jh, Warpeopa 3t> Rowland a, Doub';,~ 40 
tyczne p; J"tlluma· G:rablńsklego:rożpocżytia n% Jej . '\Vl,ę1iPJ \~y ;to. ,na urzędZIe, czy Weston8%,' Double 6.0 zwykły g. 11 l/S, 3~ 116 LISTA PRZYJEZDNYCH. 
dziBiajszereg'p~żedsta:wieńdra~atyc:;;)l(),-:' pszę~zedł~zy 4os~eregó~,0~ozy~yi, nie prze~ !FB Nl!~;~k}{e!Z:~:~~y B~!;f!~ 1:~k6~o!n~. Or- Hotel Polski. P. Rechtleh z WafSZa\vy, Baju 
W9k~!!lych w l~tnIm .. :tę~trze Sełlm,a_ ?.r~y stąill! !lwą19~ać:: tradycyJp:8J llleprzychylneJ leame ,27/8" Olej skalny rafinowany 70% Abel Test z Warszawy, Alder z Ziengenhals, Kolegerski z 
nliey Konstanfynowskiej': PrzedstaWleple. dla Irlandyi polityki torysów. Gladstone 7, w 1filiid~lfii 7. Burow'y olej skalny 6. Cert y- Odesy, RzeLleowicz z Warszawy, Marlens z Kalisza, 
dzisielsze składa się z dwóch' komedyj je- ·l',· •• d' .. . . tikaty plpe lIna 65 1/8 O. Mą,ka S d. 25 51· Czar- Kempner z Warszawy, Bnrda z Wislowic, Bujny 
d ol • k' t B b I" zapeWnI rowmez, ze rz!Js me uStlllpl, J'ezeh wona. psżei1itla ozijniJ. w" miejscli 83 112 C., na cz. z Piotrkowa. 
n?aktowych l operet l p. :". ę eu. w piątkowem lOflowaniu bil u adui'e' nie 827/s (l" na lp. 831/s (l., na sier. 84~/B (l. Kultury· Hotel Manteuffel. I Cemus z Warszawy, 
Wladomość powyższą; otr!ymahśmy Wc~{)- h . d kg·· , '! ?'. d' dza {ńO\Va) 43'/~·. <Juki.er (fair refi,~jng ~iIl8cOva~3H) P. Seidel z Vlarszawy, Loewellsberg z Mainz. 
rJlj 'przez. jednego z akt?row trupy .p~~le~ i'c c~ Je na wywlerą.c uprzedllld za .nego .~13h~." K~wa. .. (fRlr Rl~) 9b/si t..o.J (Wllcox) 6.35. '!_~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nione; J'ednakże bez blIższych Bzczegolow. namsku. Ro~prawy odroczono do czwartku. "NtoDlnya5k/81' Frachtz

J
bQzowy 4./1•. . 348

0
80001 d' . l ' - . ew· or czerwca. awnezapaBypszemcy , o , WYKAZ DEPESZ (-:-1. Ofla,ra. .lir a rzecz pogorze cow ,z.u-.· Wiedeń,.3 czerwca.. Towarzystwoanglel- busz., lmkurydzy 7,914,000 puszli. Pszenicy wywie _ . 

n~y .po~rzecżn?j:.i D,r~wnowskiej' zlozylw . skioh kapitalistów' przysłało agent'ówd1lt ~ion~. w ~ygodniu ubiegłyin: z ~0.rtów atl~~tyckich lliedOl'eczon,ljclt pl'Z~Z tllte.JJ·zll :sta(7f~. tel~· 
redalrcYl'naBzeJP; A. S .• 12 1'S", zebrane;w. .'.", ł' f ····h G l' .. . .::;tano~ ZJ~dll~cz,onych.~o WlelkIGJ .1?rytanIl2uO,OOO ralicznqz powodu nzedokllldnYlk (ultesolo 
k6lk t em .obeJI:zen1a~zrode na towyc. w a 10yl l ze-do Franc.Yl 2.,(\ijOj do mnych portow lą,du stałe, .. 'nnr;c!t prljczfjll 

· U prywa n "brania danych' o ile właściciele skłonniby go 95,~001 z Kalifor~ii iOrego,!-u. ąo Wielkie- I Z Kamieńca;o~oI9{~i~go ;ia' Ka~tora-Krysch z 

h •. d' d • BrytamI 21,000, do mnych portow. ll!du stale- K . . H p;otrkowa-.Adler z Opatowa-
liR NIKA . yh'" Q sp,n;e .azy. ,.. . '. go 2!Oo(:)·kwr. . '.. .( ?nmfi-=- herg~Va~Bz~\Vy-Bukowie(lki z Pabianic-O 

KR.AJOWA J~·AG·RANIC'ZNA. .pary2, 3' cze.l;wca.Powstanie W Anamie . , .owen 9C z Zilińska z Białej Cm·kwi. 
. ..' . .... .., . . co~ą.z groź'niejszeprzybiera rozmjary. W ilCYTACYE W GUBERNI 'PIOTRKOWSKiEJ. 

W. . . '--:--1' k' k' .' k d ._ prowincji ~Butbnari, grańiezącej ~ Koćhin- '- 26 maja (7 czerwca) wmag:td's'tracie miasta Nr. 22. "G~zety Rzemi~ślniczej" wyszedł z 

,~i:'Tydzr~r:,~r~~me:;:';i~ą! ~iz.!~a;:ak~cjj~· .c~in~.; w!bilchlj pow~z~e ~ozruchy. ...•. . ~~k:r~~~~i~ikO,n~d t~~~~~lle~giis. r~~~~:~~pr~:~ druku i z~WIera: Treśc N.22. Nowe po-
'llych w klasie IV na 68 Ilezmów dOpUBZ- Wiedeń, 2 czerwca. Nlep. OrOZl1m1en,re w_ ~odatkow. . 7) 1e pracy, przez St p- ~ ~o~adanl? .z ~p. 

. . .. ' . .. . . '.. - 26 maja ( czerwca W urzl)dzie gubernial- majstrami, przez J. Łublensklego, lllzyme-
c~~no 31, 'W klaSie Vna:3B-:-r-12 ,a w:kla;-,'spr'awle cIa od nafty, chWIlowo zazegoane.· nym piotrkowskim, na przebrukowauie ulic w m. ra. :..... Nowiny ze świata, przez Antoniego 
ale_',,'VII;I:~rra -'ąl·l-9~;:· .:..",..: 'Ri~(t Jakkolwiek:' Pl;zeciwny wniOSKowi -~OdZl, od sumy 10,732 1'8. 92 kop. :Mira. -Wiadomości krajowe i zagrani-

8~:!e Wk~ł.ml.nakiz.yac. h:~c~.ełd~~lrlke?I. ,cz~s~ockh. °d'w-. S.U:e. s~a,'. zgadze ~. si~ :ponown.i.e poqJ'f!C r.oko,- - BO czerwca (12 lipca) w .są,dzie zja.z~owym czne: Dobry poczibtek.-"Gwiazda."-Proś-
. ilU. m., .1e ec em ·1· .... " om. s 1,em. ,_l.a. ' 0-. . •.... " ,. .'<1...,. l'· . •... vi m. Piotrkowie, na sprzedaz meruchomoscI.w ma' d . '1 'k' G d h l-

h' ." W r l dw ZBzema i'.odzi:l) przy ulioy Dzielnej pod Nr. 1376, o ba o rzemles m ow.- o ne poe waiy.-
nosi . "Nawoje • wreinia" . (Nr~,3,p1:0), ........waUla z ..~g aDlI,. ce em ~ po .; y ... silmy a,ooo TS. ~) przy ulicy Głównej i Wodnym Zamó wienia do Rumunii. _ Wagony i pa.-
OPla.tawp~~ow~z nast~pnymrokiein :szk?l- cia na'l złr. '60 cent., od 100 kIl. surowej Rynku pod Nr. 1247, od sumy 6,000 1'8. 3) p~zy rowc€>. _ Obstalunek. -:---: Zielona róża. _ 
nY1?:'m~pjćpod:wyż~zonl!; władze Od~OWl~. nafty~ulicyLutoroiel'skiej pod Nr. 148-c, oel snmy 4,000 Skład m~ki. _ Odczyty. dla rzemieślni-
d.nIe otrzv.·m·,. a'''. y' :.·:·.J··u·z·'. od.·.'n.ośn.e .. z·ezwole, m.e. mh . rB. 4) przy ulicyBrzezi~kiej. pod .Nr. 196, fld su- •. ś' t P 

ot ~ my 2,500rs. 5) przy ulwy}..llpoweJ pod Nr. 817-d, k6w. - Vilspommeme po mIel'. ne •. - y-

nl~\~~~i~~rocz~~~~ie~~rzedane ~ostaly OSTATNiE WIADOJlI08GI HANDLOWE: od sl\mY'l,OOO 1'S.· . . ~~n~oc~ OdPL~i~d~~ czy~f~ik~~.OŚCI: o~f~: 
kupcomntgrą.nieznym kt6:l'zy wcilbgu trzech • ....----... DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCł. szenia. _ W odcinku: "Stracona partya," 
lato'boWI' . . . .,'., dr ° l' wykar Petersburg 1.' czer.wCiI.;.Wyk&z banka państwa z d. . .(.' H l-d • l . (CI·fI. d l ) . .<".l!za~lsąwymlj;c zew· ... ..' 3 Mał±eńsiwa zawarta w. duiu.2.Ii> czerwc~:. . przez JÓzel3. 0:1 yus nego ,~g a szy .• 
c;~W~~'gr. (m .. t.' 'Wyrąb~y budule(splaWlO- 31· maja:; 5tan kally 12ó;4.68,70(ubyło 4,469,377), w parafii katol. 2, a ml~nowlCl~: Le~n Ga~ew:cz Do ninieiszego numeru "Gazety Rzemlea 
111r.b .. p dz.le.·.do·· . .'G.dan.·ska·. ... . ..... wekależdys'kontowane20}75'7;97~ (ubylo19.3,i)28),za. z·Anl·.e.I"- ... R. osick~, FranCIszek SIkorski z,leoflll) J • t k 2' d . łk 

J ."li liczlci na towary 8,800 (bez' zmIany), żahczki na '1J .. ślniczej" dolą,czony Jes ar usz -gl zle a 
.- Zmiana"bilerow loteryjnych .•. Oa.bit~ w Dapieri •. publiczne. 2,304,519 (przyb .. 2,707); za- SalaIl'lo.n... . p. t. "Bu. chalte. rya" W opracowaniu Jana 
Peter b h'l l' kI l-l'czkina akcye i obl1g.l2,45. 1,851 (ubyt.o 21,233)j ra- .... W pąrafii ewang. - . k d d k b ł 
' ....... s.ur.gu. i et y d .. o 141.' o. tery. l.·.·.· asyc.z- fi .'Sfarozakonnycli. ~.. .: ···DanielewICza, Ja o o ate ezp atny. 

J d k b _lo chunek biezą,cy mll1iateryum . nanSQW 29, ISO,. 697· . 'S X rl.!- ... o ... .w .. an.6 ... ····.s., ... i·n.a· pa .. pIer.ze··, liU.ym. Je" . h "'"'h" 7661' 3 3 Zmarli·w dniu.21.czerwca: . "" (ubylo 2,501,867); lIlll6 rac un",,; lezą,ce , 4, 9 d' ... d ·1 t 5 t .• 5 t . 
.. ?.wo}~'lec~,przez·srodek. biletu 'przecho- (ubyto 1,947;02.2);,zastawy oprdcentowane28,ó52',4;47 KatolIcYh:' zl,eclS'ra l t- u7·.zdtnar<~ Ib.\' SW te~ 
l;ttlgi. - ko.lórowa· . do k.' aźde;'. klasy od.:" (ubylo 45,94-:1). ,,c. .' " ., ·17' liczbie. c iOpCOW . zlewczfJ, ; oros.yc ,w. ej 

, , . ~ W '--l T - d 23 I liczbie mężczyzn'· 2) kobiet 1, a mianowioie: nejbarwy·hto'.ata.nówić b~dzier.óżni. ~. Petetsburg,2czerwca. e"",ena.uvn yn - 32. 
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·0 G Ł o S z E N I A. 

:=~~~=~-~~i;;'~1=-o':;:;~ K. R E T O N Plac. lo .. ~Drz~uania 
CTeiIJaH'I. lIa,n;e6ckiH, 1KlITeJrI,CT.BJIO~il: B'b 1 
rop. JfO,n;SIIB'b ,n;OM1> no,n;'b N. 1109-A, oCh,,- II przy u ley P!otrkowskiej pod N. 763, 
.lUlJIlIeT'b, 'łTO 30IroH11 (12 llo.l:JI) 1886 r. C'I. W R o~ok aptekI p. Stopczyka. Bliższa 
10 'IaCOB'I. YTPaB'b saJr1lsac1l,n;aHiil: C'b1lB,n;a LNIANE TO A Y wIadomość pod tym samym numa-
MlIIlOBhlX'b CYAeii I-ro lICTpoRoBCRaro rem u wJ:aściciela. '. 6°9-6-1 
ORpym B'b 1'. IIeTpoKoB1l Ha ~fapilmCROil: ~ .Ił 
nJlOm;a,n;ll, B'b ,1I;Ollt rOpOBll'ła, fiYMT'l> npo- ""-....., ~ JEST DO SPRZEDANIA. 

~~~~~:~;:~~;! ;:l~~~:~{~!~~ 8 ~ Jakób Izraelsohn & com ;; DOM drewn,·any l{aJIJIHCRlIM'O, paClIOJIO)KeHHarO ll'O lle'l'po- Z - r N .' . 
ROBCROil; 'l'y6epIDn B'h l'Opo,n;1> JIO,ll;BlI no T n ~. '. ~ zzabudo' . 
3rep3Kcltofi yJI1IIl:~ lIOA'h N. 151, II 60CTO- V.J. w ~ ~ < WamR.ffil gospodarczemi i 
.am;eccoriaCHO onlI(,·lI CYAe6Haro IIpncTa- ~ o -.:.. O" .... Z' • . l .... J m?rgą,grun~,: w mieście Łodzi przy 
}la JIe:aaHCRaI'O OT'I. 21 WeRpamI 1886 rO,JJ;a N ~ .., .7 Z uliCy ~Iedll1eJ. Wiadomośćwkan~ 
~~'O A~~;:o~~P~~~::;:r~ 2~~:o::an:ia~~ C,) ulica Piotrkowska N. 254, dom Rosena. p;... 1:1 cela~Yl ~d~lkataprzY8ięgfego Ed. 
iIlJIJIreJIff, RpHTar03KeCTLIO, ,JJ;6peBHJIHI:.IX'h ~ 'z w:r a. aJ. era w .Ło.cizi, prty uli-
ROMOpCK'O 'RPEITEIX'b rOnTOM'b, ,1I;epemm- ~ O Skład bogato zaopatrzony wtowarjr . manufakturne, l7J ~ eJ DZIelnej (~oleJneJ), Nr~ domu 
m.IX'I. OTXOllUtx'I. M'llCT'b RpEITbIX'h rOlI'l!OM'!> ~ ~ ~ J 380, do godzIny 10 rano ,i od 4: 
II KOJIO,n;n;a, . ~ lniane, e:alanterv]'ne i lok, reiowe, do 7 po południu. ' 627......5-1 
łbry~ecTBo aTO He HaxO,ll;lITClI B'b 3aCTa- ~ ~ .... ' J C a . . 

llHOM'O BJIaA1miII, HO lIM1l~T'b orpaHJIlJ:eHiH ~ OBSŁUGA STARANNA tooe! ~ ................................ ., 
~~~::~~~!;ą~~~::~~lI~~!:O!~~!= m ~ C o.....,... ++ PRACOWNIA 8. TO. LA. ..Mv .. · .. 11+ . 
,1I;'IlJIeHin II HllOTC'IHUe ,lĘOJII'lr npOCTJIpa'" ....... ~ eny znan'e z uml··a· r' kaw' anIe a . ~. .1f'IU tul • 
IOTCl! BM1lCT1l e'b oxpaHlue.'ILm.rr.rn CTa· ~. • . ' . .• -<{ + mebli i robót budowlanych. 
TJ,HMH ,n;o c'y:~Du;r 6,510 py6JI., HaSna'IeHO O >-
B'b npo,JJ;a.m:y Ha nono;męHie B3LICKamHC'r. ~ lj{l9-3-~' + Ol'll.~, + 
illMylIH CaMyHJIa llllep.n:lI cylIpyrOB'O l\a- + FABRYK~ ZlLUZYJ . 
JllIHCKllX'O B'r. *o.!ffiay Bopyxa. llpYIIIJIHOB' BIELIZN A-' MĘZKA I '.! + 
CRal'O, lIO lIClIOJJ:HHTCJrJ,HOMY JIJICTy IIcTpo- .' '. . . ._i'. /' tł. A~ ąTIEB· ERT". +~" ROBCKaro,ORpyalIaro CY,ll,a OT'b 4 (16) i _____ lIIIIlII���i�il�iIIIIIiI _____ ........ _Illllll�Bi���IIIIllIIIIIII .. ___ .... __ !l'BI!liIiiI_IIIII ...... _. ~ T 

,1l;eKa6pH 1885 r. Ba N.20!i6 II on;1lH6HHo ...... S N 
Jl'I. 1,200 py~JI.,; c'!> RaKoBolI Cy~IMIU Ha'łHeT- I II! A T Y . A + A.. 
CH TOpI'"' l' I J. ull.'ca Sw. lndrzeja N. 761. " 
~~~R~~~~C~~I- II· ••••••••••••••• ~.I· ••• I·.· ••• ··•• ••••••••••• ~I .~~~g~~~~ ł 

,11;0 npO,1l;anaCllaro mdmilI, OTKpLITIU ,1I;JIJI • + ULUBIONY· CH + 
ny6.n:lIKH Il'I. EaHn;CJIJIpilI C'01la,n;a M.iIpo- ..L 

BIUX'O CYAeii: I-ro lleTpOROBCRaro ORpyra. . +.Z· alłł'~!f]" d. rewnl-a. nychf 
Cy,n;e6m.:rii: llpJICTaB'D lIs,JJ;c()cKiil:. ł.I! -.1. T 

623-1-1 P.otrzebn~ jest + nn wcwną:trz i Z6;YU~trz okien, wy- ... 

ngros. 
Zarząd dr. żel. WSZELKIE GATUNKI ... 

E' d 't 'l !nIIR P ....... + konywa. te? wszelkie reperacye w T. n e aI. iIIif anna 'IiIfIII'I'.t~n: fachu po cenach najpl'zystgp- .-, + mCJs?;ych. .' ~ 
uzdolnio:na'wkrawieczyznie, d9 ~ta-. ~ Gotowe, do~komlle meble,oraz;T 

F abryczno.-ŁÓdzkiej 
podaje do wiadomości, że z dnit>m 
l lipca r. b. taryfa lokalna drogi 
łódzkiej zostanie zmienioną, stosow
nie do cyrkularza ministeryalnego 
z dnia 8 stycznia 1883 roku za 
Nr. 156. . 626-3-1 

~ Zgubiono 
N AOHKARTĘ wydanl.b przez ma
gistrat na i mię Wawrzyńca Kra
jewskiego. Łaskawy znalazca zechce 
zlożyćtakow,! do magistratu. 

. . 628--1--1 

WÓ.U IBin~ralny~h naturalnych . , . . '. naJswlezszego -czerpania . 
nadeszły do głównego składu przy aptece 

. 551-1-9 M. Spokorny. 
Engros. . En de.taił. 

Rs. 5000 
R 3 d zaraz do odstąpienia na 

S . nagro y warunkach. Sumata'jest w 
. .' lach, a wynikła z aktu notaryalnego, 

otrzyma ten, kto da znać gdzie się objawionego w hypotece nieruchu
znajdnje 1. sztuka trzody chlewnej, mo6ci łódzkiej. - Weksle te majlll 

Tlómaczenia do weksli ' 
SI! do nabycia w kantorze 

drukarni "Dziennika. 
Łódzkiego" . 

która we środę t, j. dnia 2 b. m, i żyro. . 
zginęła z ulicy Nowo-Pańskiej. \Via. ReHektanci~zechctłl zostawić adre
domość złożyć prosz~ w redakcyi 8y pod lit. L. A. w redakcyi Dz. 
niniejsiegopisma. 630-2-1 Łódzkiego". 618-3~2 

Berhn •• (16i2/3 J 
• . • (167 1"2) 

Inne niem. miasta. bank. 

L~~dlll': . 

p~;J!' 
" Wiedeń " 
" ., 

Petersbnrg, • 

Paplery )Ul-DstW. 
(za 100 fE:'). 

Liety l,ikw. Kr.o.l'ola. duże 
" li 1t " male 

alg. Poz. WIJ. lem. 
·21 " " 

100r. 
11 " n " 

ó:}r. 

J> II l! ~i 100 f. 
II " " ,j 

" 11 11 Ul" 1001'. 

n " 'n " ROli. 1'oz, Pr.n.18M leni, 
" -" "." .18661I ero. 

Bilety,Ban Pań. ROB; lem, 
~ '" 1) .:31 U·" 
łJ ,t" "IU" 
n. ,H '" II. IV '1 

Listy Zallt,l1wne (~łl.l(}Or.) 
" n Z.!'. 1869S. I lit.A. 
u' " " ), .., 'lit.E. 
" II 1) " " Illa~e. 
», n li Ser.~llit.A. 
7J II, " "lit. B-
" 2' 1> O) lue.łf.l 
" . 'i ,,!:l3r ,lU l~t.:A. 
l) II n· li ht.B. 
u "." "małe 
" '" J~ 8er,lVlit .. t'L 
), J' l' IJ lit. B. 
ił "" " mnIe 
~l '" " Sary!!. V A B. 
l. " "." małe 

Listy zast. m W uraz. Ser. l 
l'" 'Jl n 11 
'I " >;" III 
~1 " ",.IV ".at, Obligi m. WarIJzl!.wy 

Li!lty Z&st, :m. Lod:ri)~ l 

" .. ".,1I 
lin " .. ID 

Li,~t:r zast. łt 1'. W ::.Kr.'Z. 
~, l". 6°la Wileńskie dl.t. . " kl'r.JJrot .. 

ZA Dyll- Wci%gu gief<ly 
Dopełnione tnn,;akCJlł konto 

zl,tdano I chcia.no plao. 
dl. ter. 9d WO mr. -S-o f>I).30 

j 
5020-'-'~ '-'-'~--

kl'. ter. 2 d. 100 mr. a , 60.121/" 50 7'/, 5 
dt ter. 2 d. 100 mr. a I 
kro ter. 2 d. 100 lIlr. B -.- l dl. ter. B M. l L. S -,-
kr.ter. 'B m. 1 L. 3 ' IO.16 1/ t 10 Hill, 14 t/: 
dl. ter. 10 d. 100 Fr. a -,- I kro ter. 10 d. 100 Fr. S 4.0.55 40 50(,7 112 45 
dl. ter. g d: 100 fior. -40 
kl'. ter. 8 d. 100 flor; 4 80.85 80 70 
dl ter. B d. . 100 rs. 6 

-·-1 
-·-1 
=:=j 
-'~I' 

-.-[ 

---I 
-.-\ 
-.-1 

-"-~-

~ 00 \ Dopełniona- w ciągU. gidd.YI liS •. ,. 'I -o .... ~ ~ "'o Dopełnio· w ci'łgu gie.l.dY. ~ f5. tralll~. JjO. a(lye. . o 
..... . ź/łd. I che.pt I (za 100 rs.). ~ a na tram:. ; d ! h-t {/J , ZI) ano (. C.Pl 

• l !AkcysD.Ż.War.-W.lOOr. 4. 
·t I. 9350 GO 93.75: ~93·S20ó~." " W.-Bvd. óOOr. 4. 
l< fi') 6" G2.8r ,l\ 2 • u " .... v o V '-'" " ,,100 f. !) 

j) -.- -"-1" '! Teres. lOOOr. ~ 
b 101.-1 -:.-, n" li 100r. I) 

l; 99 -: -'-1" "Fabr.-Ló(lzkiej 5 

I =-:=1 

=:=: 
-.-J -,-

I} 101.- - -\ n "NadwirHańak.) 
~ '.'! ~.- -'-"1 -.- "Ua.nkl1 Ha.ndlowego I 
u 101.3& ='=1 W Warszawie 260 r. : --:-.- =.=! _'_1 J) War. Ban. Dr»: ?lSOr. 

-C-'-:-I 
-'-1 

CI _'_1 _'_i u lIau·n· wltodZ121SO!.\ 
-.~ . . I n WlJ.r.IQw.U.b.od~gn.la .. 

5 -.- -.- 3 wpL rlJ. 1.2~ 2óOr. 
li -,- '-'-1 -.- '7 War.TowJi'.CnkrdOO 
fi -.- ,-·-1 H Unh-.Dobrzel. 5001'. e 
li -.- -.-! " " Jó~efów 2óOr. ~ 
j} --.- -.-( -,-1 )1 _)1 Czerek 2óOr. lD 

b -·-1 ~ -:.-! - .. -,' n " lIerl!ill.n~w2fjOr, ! 
5 , 1oo.6ół (10\},Sb!100.~, n li :t.Y1.JZ~OWl().2?~t'·1 a 
D -.- '1-'-" -. \ ., n LeGuow 2001'., ~ i =:=11 =:=] =:=, :: T:'W?~~~~~~\(e1~~~:I' ! 
I.i '--.-Il -'-1 -'-1 11 Tow. Lil~op, l~~u i :a; -.-{lt -'~I-"- Loeweuatem 11J001"\ N 

~ 100.66 1(100.85, 100.40' "Tow. Za Id. Ma'.al. B. 'e 
fi -'-il' -.- -.- Illl.ntkewWar.1OOOr. t; 
5 .-·-l J -.- " Tow. Zaki.GÓrniczych :: e '. -.- j -,- -.- Sta.rachowickiohlOOr. -'-1 

-.-

=:=.i 
\ 

.=:=\ 
-'-1 

) -·-1 
"-:--·-1 
~.-

ó 986070' 98'80,' 9840 " Tow. War .. Fl\b. Mach. I \ 
l) t· \ Nar~.Ro1.10J.l. 100r. -_.-_ . 
5 . =:=1 ~~I 9S.40! "W~l'l!. T. E;op. w!:g!" i 
l'; I' ,-.-, Za.ld.Hutmczych200r. 
il 96:7~ =:=1 = = "f:ow. Zakl: P~z. ~llw.) . "I 

-.~ 

1) 96.60 1 _,._1 _._, ,-;"k,wZa~lerOlD..:.IWi'.1 . - -.-, 
5 94.-, 94.601 _:_1 "foW.~~z.l:ta~n~lOOt.l . =~- -·-1 
l!> _ _ 9ó.-f 94 _ '. lemIer l ~ItWl1d{l: l -.-'-i -.-1 

-,-
-.--.--.-

-.--/) 94.-1 !J3:50 n F. C. Konstancya. 500 I I -.-1 - -:-1 
u 93'-~92,5011 LY'lto,rtośó k.uponu Z potr •. ót>'o List. li.ltwid. 2.1 
I') -'-ł -.- lJi. ZłU. noW!oh , 212.3; Poi:.prem. lem. 183.6 
fi -.- _._ " ., m. \Vą.,.rll:. I i n 82.9 lJ .. Hem. 104.,1 
f> _._ _._ " " m. t.odzi 4.2.4 

I 
I 

ników. -\Viado.mbśću Br.ltIa- + kr;>.esla wi~deńBkie sprzedsjlł si9 ł 
li:h~ws.kjej ,~a . poczcie. + tanlZ6 po cenach najta::~~t_3 .• 

_______ 6_25.:....~_3-3 , " .................................. . 

DRUKARNIA·,. 

;m~A ~ÓDZ .. me~ 
'v ŁODZI 1T 2f15 ul~ca Piotrkowska, Hotel Hamburski nf. I. 

c • ,-

P"zyjmujB da roooty: 

~ Dzieła, broszury w 'polskim, rosyjskim. j 

nieI;nj~ckim języku, tabele, cyrkularze,me
moranda~ tachnnkir bilety wiz.ytowe, adI'csy 
i to p.,. które wykonywa: elegancko 
cenachprży~~ępl1ych. ' 

TABELA. 
\V dniu 1 czerwca f. b.pod przewodnictwem piEd.Grabow· 
s~iego.,ze wspó.lud.ziałem ' p.p.Czajewicza, J. Gautiera., M~k41 
wleckIego, Paprockiego; Schonppego,. Temlera, A. Wernc.ra, ,II 
Wolowskiego i J. Zi~lińskiego, ,odbyło się· ciągnienie Li~tów 

lVarszawyó 'Wylosowane . zostały. następujące numery. 
. Listy Za~tawne Serył I.ej" ., 

Listy Zastawne 1000 rublowe. .. . 
18 418 435 459 576 587'603 680 792 831923 944 966 102211106 112:} lS47U!15 
1446 1462 1469 11H4 1560 1618 1645 1665 1853 18881910 194ft 1996 20102161 
2180 2213 2217 2268 23512464 2483 2562 2607 2643 27612821 2868 29132964 

2969 2990 3079,308~ 3196 3209 3212. 
. Listy Z~tawne 5ÓOrublowe. .,.: .. 

5072 ó096 5154 ' 5186 53M 5393.5500 MOS lib31 5534 5552 5620 6162 m8S 6802 
58tH 59115960 59U2 6008 .6078 009i 6183 6188 63686395 6526 6636 65426672 
6785 6806 6836 fl857 7UÓ7158 7264 72617319 732~7411 '1512 7648 7744 '1848 

8048 8106 '8181 819!i 8262 8294 8317 8376 8483' 8551 8556 8l'i688626 B66(t 
8749 8806 881!· 882ó b~99 . 8994 9086 9131 9139 9327 9439 9640 96~ł 9729 6328 

.(.listy zastawne 250 rublowe 
15017 .15064 15136 15195 15325 15580 15405 15421- 15618 16849 15877 16997 16046 
16100 161ł6 16231. 1623116281 l6330 16364 16883 16~&.2 16574 1668$ 16633 166M 

77 ~67:48 16H6416827 16912 16927 16944 16~!8 U988 17106 17266 i1335 17383 
17412 17620 17635 17660 l769() 179H4 17980 18042 18051 18070 18076 1811818199 
18179 18211H8256' 1842118453 18510 1860118717 18718 18825 188lł41.ąB7118S~9 
9019 19041 19137 19139 19189 1927ti H)369 19402 J 9490 1!.l502 19727.198!H 1991 

19965 1995820052 20163 20176 20I8 .. ~20196' 20320 2036420475 .ltQ113620WSla06'l4 
. 2105216D44 " 

Listy zastawne 100 rublowe. c • 

27086 27122 27130 27251 21~39 ~7421 27438 27434 27458 27'Z2Q 'l7127 21831 Jl1811. 
280,10 2807528086 28199' 28;,!03 282&3 20303 :&3322 2834L~854628;666 2B6.~1 

28698 28828 28880 2890229100 2!H71 29216 29::!51 :&9278 29399 29ł66 29596 ~9691 
29867 29891 ~9917 299;)3 130000 30050 S0126 S0208302~730244. 80388 30407 31)4(18 
304.H 30504 <)0618 S06~1 30:-'65 30990 ,31'11>9.' 31276 3131131329· 31343' 32400 32468 
32462.32510 32628.3269732-;20 32~-ł2J 32S24'S2S30 32880 32909.32917 32979 a3QilO 
33114 33179 33198 33350 33367 33510 330333364.8 33803 33713 33714 3.3719 3S1HO 
33748 33789 33898 3:3832 33813 33949 33958 34031 33056.34092' 84106 34130'.3'180 

3<12"17 34337 34367 3H6234ó64 34603 34625 g4&SO 31872 31995 " 
Listy zastaw-ne Seryi ",-ej., .' .' 

. . Listy zastawne 1000 rublowe.' ..... . .' .• 
40014 40uHi 40077 41;011 40113 40137 40191 402118 40254 40274:40296 40434. 4Oł~ 
40527 4063()40655406ij~,,10778 40796 40904. 40906 40994 4105041060 4U60 412\ 

359 ~lS75 41477 4ió68 41592416'5 4.1760 41761 41783 4.1949 41977 4.2Q58.42Q3 
42260 42282 42333 42348 42461 4.2462 421')49 402607 426iS'1 !30.55 43056 4§059 

114 4~194 4332643384 4343143469 43495 43473 4355043702 438834!020 44j06 
44118 44121 44172 44232 34410 445Q94467944762 

. _ . . Listy zastawne 500 rublowe. .' . " 
45167 4ó!.136 45267 45395 4M(;iO.45499 45534 4.5579 46647 45709 45717 4ó1Só 

4579i3 45813 4588545929 45930 4;6004 460S0 46112 462a465ł0466~6 4664-7 461!f, 
4680346867 46H78 46063 41028!715$ 47216:47265ł1274 41304 473934740341~ 

7496 47ó59 47561 ~7671 47584 '1634 47646'416664784347882 48188'48223 48~~ 
" ,t8S684846148M3481183 48636 48856 48958 49127 


