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# PARA;OKSY --tem,-=aySI~-:-t~ p~~iOŚCl~[O dyskonto-in~tytucyj tych bezporó'!:nania mniej Sl~ kowanych miano wypOiJC"źy[roootnlkotn: 
czegoś nieznanego, jest to narażanie się na namnożyło, aniżeli później i o wiele nie Z jakąż rękojmią? Byloby im trudno zna

O niedogodnościach i n"lebez- wszelkie ryzyko i ujemne skutki błę.fnego dosięgały tych olbrzymich wymiarów, w ja- leźć odpowiedź na to, lecz w dodatku o to 
rachunku.". kich je dziś widzimy. Dziś zwłaszcza au- się nie troszczono bynajmniej. A teraz 

pieczeństwiek. redy tu. Definicja t'l. wydaje mi si~ zupełnie ści- tor nasz najzasadniej mógłby im wyrzucać, przypuśćmy na chwilę, że kredyt darmy, 
s~ą. Wiem,' że możnaby odpowiedzieć: "kto że forsują iuteresy, że je wywołują i pro- podług Proudhon'a, lub pożyczka państwo-

(Z ,,Economiste fran9ais"). me ryzykuJe, ten nic nie ma;" że wszystko wadzą nad potrzeb~; że daleko wi~cej ula- wa ella robotników, byłyby prll.ktycznie mo-
-r:.m- n~ świecie ma swój nieunikniony los i że twiają spekulacyę, aniżeli pracę, t. j. pracli) żliwemi, - łatwo sobie przedstawić, jaldby 

(Dokolwzenie-patrz Ni'. 124). nIe byłoby ani rolnictwa, ani haudlu, ani nieprodukcYJną raczej niż produkcyjną; że nastąpił poprostu rachunek kapitałów i co
jakiegobądź przemysłu, gdyby nigdy nie mnożą kupców raczej niż wytwórców i że 1:,y sig w krótkim czasie stało z fortunami 

P. Baurou bada kolejno kredyt w za· chciano nic przedsięwziąć bez pewności po- ułatwiając nadmiernie kredyt, więcej przy- prywatne mi i z państwowemi bogactwami! 
stosowaniu do rolnictwa, handlu i pań- ·wodzenia. Zgadzam sili). Ale czyż tylko noszą szkody prawdziwemu handlowi niż Lecz porzuemy l'ewolucyjnych utopistów. 
stwa i dochodzi wprost do wniosku o "pro- przy pomocy kredytu można coś przedsię- pomocy. Dziś właśnie miałby on prawo Konserwatyści również, a może nawet wi~
skrypcyi" kredytu.' Rozumie, ze myślą je- wziąć? i czy to prawda, ze kredyt jest du- wskazać na kredyt, jako na istotną przy- cej jeszcze, gorącymi są stronnikami kre
gonie jest zniesienie kredytu. 'tV drodze szą przemysłu i handlu, pokarmem pracy, czym!: przesileń i ekonomiści byliby zmn- dytu, usiłują: podbudzać go a przedewszyst
prawodawczej; nikt nie żl!da bynajmniej od wielką dźwignią post~pu? P. Bom'ou temu szeni przyznać mu słuszność: "Przesilenia, kiem protegować. Chociaż nie posuwają 
państwa wydawania praw prz'eciwko biorą- zaprzecza i sądzli), ze słusznie. Przede- pisał kilka tygodni temu p. Inglar na tem się, jak Proudhon, tak daleko, ażeby go 
cym i udzielającym pożyczek, lecz wymaga, wszystkie m można się wziąć do przedsię- samem miejscu, gik tylko skutkiem naduży- darmo udzielae-to już wcale nie dla nich
aby ze swej strony zrzekło sili) wszelkich bierstwa z własnym kapitałem, a nie z eu- wania kredytu i podniesienia cen, jako na- przywiązują jednak wielką wagę do tego, 
~ożyczek i operacyj kredytowych, zwracając dzym; nast~pnie nie należy mięszać kredy- st~pstwa tego nadużycia." I jakiej przy- boć SiB to ludzie uczciwi, - ażeby procent 
.jl1iiJ z tem same~ wezwaniem do prywa- tu z udziałem w spółce, lub z połączeniem czynie z .. tem przypisywać należy kra- nie przekraczał rozs~dnej stopy, ażeby lu
tnych o,:;ób: rolników, handlujących r prze- kapitalów, ani też upodobniać pomie&zcze- chy, npadłości i bankructwa,-jeśli nie nad- dzie nie posiadajl1cy nic, lecz oczekujlkcy na 
mysłowców. Słusznie bowiem twierdzić mo- nia z pożyczką. Kupując akcyę drogi że- użyciu kredytu? Przyznać wpmwdzie mo- spadek, lub przewidujący w przyszłości zna
że p.Bourou, że !,korzystanie z kredytu laznej albo jakiegobądź stowarzyszenia prze- zna, że aczkolwiek nadużycie jest zgubnem, czne zyski, otrzymu.i!Lc pożyczki niedrogo, 
zawsze zgubnem Slę okazywało dla osób mysłowego, nie udzielam pożyczki: do!:!- to jednak umiarkowane, oglli)dne i roztro- mogli pożyCzać więcej. Im, zawdzi~czamy 
prywatnych 'zarówno, jak i dla państwa i czam moją cZlkstkę do kapitału zbiorowego, pue korzystanie zefl-dobroczynnem. Zgo. prawa, ograniczają.ce stopę procentowllr i 
że nieinaczej należałoby się nim posługi- używanego dla określonego przedsięwzili)cia; da, lecz przyznać również należy, że w tym opiekujące si~ dłużnikami, prawa, od któ
wać, jak medycyna się posługuje naj silniej- jestem nie wierzycielem, lecz spólnikiem przedmiocie korzystanie nader łatwo, a na- rych uwolniliśmy si~ dotychczas zaledwie 
szemi jadami, t. j. z· najwi§kszą. ostrożno- tych) którzy je założyli, oraz mocodawcą wet prawie niechybnie w nadużycie się wy- w polowie. NaBt~pnie zjawiły się projekty 
ścią i oględnośc.ilłl i jedynie w chorobach tych, którzy nim zarządzają. Powierzam radza. Z tych względów trudno wyobrazić organizacyi kredytu dla. własności nieru
poważnych." Jest to żądanie, któreby zbyt im moje pieniądze, ale nie pożyczam; oni sobie coś mniej zgodnego z zasadami zdro- ch ornej i ruchomej, elia przemysłu i handlu, 
bezwzględne m nazwać możua; wychodzi ono z nich korzystają nie ua swój rachunek i wej ekonomii państwowej i prywatnej, oraz wreszcie dla rolnictwa: projekty, z kt6rych 
nawet poza granice własnej myśli autora, nie według swego upodobania, a na rachu- z korzyścią pracujących, coś sprzeczniejsze- pewną liczbę urzeczywistniono przy porno
w kilku bowiem miejscach w książc.e swej nek stowarzyszenia i stosownie do warun- go z naturalnemi prawami wytwórstwa, jak cy i pod opieką państwa. 'V ten sposób 
przyznaje wyraźnie lub teżm:ilczą,co, że u- ków kontraktu, który milcząco podpisujli), staranie się całlls siłą i wszelkiemi możli· powstały we Francyi: bank francuski, łkau
miarkowane korzystiotnie z kredytu może stając się akcyonaryuszem, lub też wŁaści- wemi środkami o pobudzanie i protegowa- tor dyskontowy i kredyt ziemski, przezna
bJl"ć czasemodpowiedniem nawet. dla .lndzi cieIem obligacyi tego przedsi~wzi~cia;-ta- nie kredytu-czyli mówil1c wyraźnie - do· czony pierwiastkowo ntL kredyt rolny. Na 
zdrowych, t. j. bogatych a bogatymi nazy- cy bowiem właściciele obligacyj, są tylko starczanie ludziom środków do zadłużania instytucye te ogl'omnie napadano, lecz głó
wa tych, którzy, wedlug jeKo wyrażenia, akcyonaryuszami czasowymi . .... V podobnym sili). To jednak jest rezultatem, do które- wnie zarzucano im nie nadmierne ułatwia
stojlJ: '"ponad swemi interesami." Znaczy przypadku ja sam ryzyknjl2 swój kapitał; go prowaclzi mnóstwo mniej lub więcej ra- nie kredytu, jak to czyni p. Bourou, a po· 
to, że sil2 zgadza 'na zaciągni~cie pozyczki uważany jestem za czyniącego to ze znaj 0- dyka.lnych reform, środków zaradczych.i prostu jego monopolizacn. Nikomu zgoła, 
w ,razie, pew~ości co, do ,możności. uiszcze- mośeilłl rzeczy, a tem gorzej dla mnie, je- genialnych pomysłów, wygłaszanych przez lub prawie nikomu na. myśl nie przychodzi 
TIiasii;) w danym' c:z~ie, lecż jes't to wypa-I żelim się omylił. ludzi należlłIcych do szkół i kierunków ganili pośrednictwa. państwa. między biorlJ:
dek wyjątlrowy, nie podc"4odzący pod takie Na nieszcz~scie przedsięwzi~ciami, ści1!- wręcz sobie przeciwnych. cym pożyczk~ i udzielającym takowej po
określenie kredytu, jakie daje p. Bourou. gającemi najwili)kszą iloŚĆ kapitałów ze- Po rewolucyi 1848 r., kiedy Proudhon nad zapewnienie, o ile potemu możność po
"Cóż jest~łaściwie kredytem-pisze on- wnli)trznych, istniejącemi przeważnie za cu- domagał się kredytu bezpłatnego ,i usiło- siada, regularności i uczciwości tego rodza
jeieli 'nie bezzwłoczne Ul'uchomienie. kapi- dze pieniądze, SI"! właśnie "instytucye kre- wał założyć swój bank narodowy, inni re-\ ju, wł1tpliwej co prawda wartości, tranz
talu nieroiporz!jjdzalnegó, lub nie istnieją- dytowe,"które, pod tą lub inną nazwą, w formatorowie żądali, aby państwo zorgani- akcyach. 
cego jeszcze, prze.z równoważny kapitał rzeczywistości są bankami. Otóż właśnie zowało kredyt dla pracuj!Lcych, jeżeli nie Pomili)dzy ekonomistami możnaby wymie
rozporzl}dzalny? I czemże to jest, jeśl! nie, w banki godzą napady. p. Bomou. A je- zupełnie darmy, to przynajmniej bardzo ta-Inić zaledwie dwóch lub trzech, którymby 
inne mi slowy "dyskontem przysżlości? A za· dnak w epoce, 'w której pisał" w r. 1850, ni. Rzecz prosta, że to pienilJJdze opodat· na myśl przyszło podać w wlbtpliwość-do-
(-. , 

3) wnątl'z, z wierzbami, które go ocieniały. 
Ruch tam panował wielki, gdyż podwórze 
było zwykle przepełnione wlodymi ludźmi, DON GESUALDO. 

. Przez O lJ I D Ę- 'włościanami) przychodzącymi mlee zboże, 
-cm- jeśli tylko woda była dość wysoką, by. o-

. , .? I bracać koła młyna. W jesieni zaś woda 
,(Dals,zy mqg __ patrz 1\1'. 1;.,3). . . wystarczała tylko dlajkaczek do pływania. 

ZcbllCil! przypominali sobie, jak b1egah - Dobry wieczór,don Gesualdo - rze-
razem między kaktusami i szli naprzeciw kła żona. młynarza, po'dczas gdy słowik 
bałwanom' jak spa1i na gorącym piasku,. śpiewał, a zachodzące słońce rzuoaIo po
a przestra'~zeni . chowali si~ w. trzcin~, uj~ m~rańczowy blask na otaczające przed-
rzawszy hleforemną postac wlelblądow z IDlOty. . . ' 
poza wysokich traw sili) w'ys~w~ją,cych.. Gesualdo . powstał z uśn!iech~m: Bywał 
Pamiętał jlll małem .d~leClI2Cle.m,sk::-cz~- zaws.ze zadowolonJ:ll1, g~ly Ją ~ld~lał; przy

cem na piaskach i śmleJącem SI~Z .mego, pommała mu. bowIem. Jego d~lec1nne lata;, 
wówćzas' młodzieńca, gdy chodZIł Jeszcze dom, morze l wszystkIe te dm bez troskI, 
do kolegium dla pobierania nauk. które pli)dził przed wstąpieniem do semina-

_ Gesualdo! Gesualdo! - mawiała.......,.ła,· ryull1; nie żałował on właściwie tego, że 
dny będzie z niego ksią:dz dla nas clo spo- wstlłipil do stanu duchownego, lecz przypo
wiedzi! . minał sobie dziecinne lata z pewn!JI tl2skno

Rozpromieniona i ładna jej twarzyczka t!l! i zdziwieniem. że to on był niegdyś tym 
jaśniała wesolościlłl, jak fale w świetle slo· chłopcem ~wobodnym, któ:y s~ę przed:de~ał 
necznem. przez trzclllll, by zanurzyc S112' w szumIą-
Pamiętał ją, to też czuł się szczęśliwym, eych wodach, a sZ'Olroki przestwór nieba, 

gdy młynarz Tasso T~ssi~o, u~ał się aż 60 morza. i ~ietUi był przed nim, za nim i 
mil by poszukać sobIe zony lprzyprowa- wokoło mego. 
dziijl!: .z Bocca d'Arno dla ~ami~szkania - 90 zasz~o nowego~ ~eneroso? - zapy
wmlynie Dad mał~ rzeczką, Jedynie prze- tal, wldzlłlc, ze ladna Jej twarzyczka była 
pływającą przez WIOskę Marka. zachmurzoul1. .. .• . 

TlIosso TassiIo udał się pewnego razu w Generosa me mIała spokOjnego zycla; 
interesie nad brzegi morskie i miał szczę- mąż jej. był zazdr03nym, a ona ?awała ~~ 
ście uj rzec tę jej piękną twarzyczkę: z la: do tego powo~y. Młyn był ulubl?D.em mIeJ· 
twością ją pozyskał, gdyż rodzice jej bylI SCBIn: schadzkI dla. całeJ ~todzlezy okoli
to biedni ludzie utrzymujący się z rozwo- czneJ, a Tasso TassIlo muslałbf chyba prze: 
zenia piasku, jej zaś sprzykrzyło się. cho: stać ml~ć zboze,. w~wczas mogłby drZWI 
dzić boso przytem miała ochotę zaJadac zarnknąc przed meml.. 
figi, pięk~ości jej' zaś nikt nigdy nie wi- - Znowu. st~ra hlst.or~, do!! Gesual: 
dziali wyjątkiem mew i rybaków równie do -:- odpowle~Zlałal o'pl~raJ~c Slę ~ drZWI 
biednych;' jak' ona. kO,ŚCl?ła: - '!l~esz,. Jak; Jest Tasso l co za 

Nienawidziła onabrzydkiągo, .s~c~ego, pSIe zyc.le .wleśc mI ~aze.. ., 
starego Tassa Tassilo, zajętego WCIlłIZ lIcz.e- - NIe Jest~ś dośc powa.znQ:, mOJa cor-
niem worków ml!ki i pieniędzy; lecz on.H ko - rze,~ł Gesu~ldo ~ UŚmleC?em., 
ubóstwialijlO~W~lal .jej wydaw~c, ile ChCl~: -:- .Ktoz? ~ mOl~ w~eku moze b!c za\~~z: 
lana przystroJeme SII2. Dom JC~ był dosc powaznym.po~lCdzIała mło~a zo~a n y 
ładny, z murami pomalowaneml na ze- narza. - Tasso Jest brutalem l waryatem. 

Przyjdzie dzień, w którym cierpliwości mi I gle w same oczy. ,-
zbraknie! często mu to po wtarza.m. Generosa oblała. si~ rumieńcem; milczała. 

- Nie jestto sposób zrobienia go leo - Nie jest tak, jak sl1dzisz - wyszepta-
pszym - powiedział Gesnaldo. - Przykro la po chwili milczenia . 
mi, że tego sama nie czujesz. On ci§ ko· - Nie chcę być niewinnie oskarżom):, po
cha wie, iż jest starym i źe o niego nie staram się zasłużyć na gniew Tassa.. Dla
dba~z, a to przekonanie go boli. ,. czeg~ si~ ~e mną OŻ??i!, wszak wi~ział! iż 

- Jakże mógłby nawet przypuszczac, ze go me nawidzę? Byhsmy wszyscy bIedUl w 
dbam o niego? - rzekła Generosa nami12t-, Bocca d'Arno, a~e szczęśliwi i weseli. DIa
nie. Nieciel'pialam go zawsze: jest starym, czego zabral mUle stamtąd? 
jak mój ojciec i chce, żebym wiodła życie Łzy napłynęły jej do oczu i spIJwaly po 
zakonnicy. Jeślibym stosowała si'i) do jego gorlJJcych policzkach. Nieraz już skarżyła 
życzenia, nigdybym z domu nie wyszła. si'i) przed Gesualc1em przy spowiedzi, lub 
Czyż się n.a to wychodzi za mąż? jak obecnie; była to stara historya, któ-

- Wychodzi sili) za mąż dla spełnienia rej się jej nigdy nie nudziło opowiadać. 
swych obowil1zków - odrzeklnieśmiało Ge- Jej krewni byli daleko nad brzegami mor
sualdo, czując jak slabemi są jego rady i skiemi, a w Marce nie miała ~przyjaciół, 
jego dowodzenia wobec siły, zapału i upo- bo ją uważano ~a cudzoziemk~. 
ru kobiety świadomej swej pi~kności, potę- Kobiety zazdrościły jej urody i próżnia
gi i kochanków i poruszonej wszystkie mi czego życia, jakie wiodła w porównaniu z 
instynktami próżności i namiętności. niemi, jako też i starannego jej zawsze wy-

- Godzinę temu straszna była mi~dzy glądu. 
nami f'lCena - l'zekta- Genel'osa, nie chcąc Gesualdo był jej spółrodakiem, a zatem 
odpowiedzieć na jego uwagl2. Dużo mnie dla niej przyjacielem. Opowiadała mu 
to kosztowalo, ze nie mogłam uderzyć go więc wszystkie swe nieszczl2scia. Myślała 
nożem. Powodem zajścia był Talko. Nie ona: 
stało się nic nowego, lecz Tasso są:dził przeci- - Ksiądz, to jak kobieta, tylko bezpie-
wnie. Boję się, że zrobi kiedy Talkowi co czniejszy powiernik. 
zlegoj odgraża się i to nie po raz pierw- - Jesteś niewdzięcznlłl, moja córko, rzeki 
szy. . robiąc wysiłek, by okazać si~ surowym i 

- To rzecz poważna - odpowiedział Ge- napominającym. - Przypomnij sobie, iż by
sualdo, stając się bleds~ym. - Moja córko, łaś zadowoloną, że wychodzisz za tak boga
więcej bl"ądzisz niż Tassilo. Bl1d:t co bl"!d:t tego człowieka, jak Tassilo i. źe rodzice 
ma on swoje prawa. Dlaczego nie odda- twoi byli również zadowoleni. BezwlłItpie
lasz od siebie młodzieńca? Byłby ci po- pienia Tasso nic jest takim człowiekiem, 
słusznym. jakiegobyś chciała, ale zawdzięczasz mu 

- Usłuchałby mnie we wszystkie m, ale wiele, o bardzo wiele! Nie mówie teraz do 
nie wtem - rzekła kobieta z uśmiechem, ciebie jako ksiądz, tylko jako przyjaciel. 
świadczącym, iż nie wie o swym wpływie. Radziłbym ci oddalić swego kochanka. .T e
Nie oddaliłby się. A potem dlaczegóż2mial- śli tego nie uczynisz, wyniknie zbrodnia, może 
by się oddalić? Ma tu zajęcie. Miałby so- krwawa, a winn i1l tAmu, co może nastąpić. 
bie pójść, dlatego, że Tassilo jest zazdro- ty bl2dziesz. 
snym szaleńcem? '. 

- Czyż on naprawdli) jest takim szaleń-I 
cem? - zapytał Gesualdo, patrz!Jic jej na-

(D. c. n.). 
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, . k . ' e ek"pe'hr,i o'lia,-rne{\' '," Chi. I p:erwsznu ri;. 85 1i.5, za pol'~5zuki ts 5f)-70 
datnie znaczenie kredytu. A jednak nie l op~nowa~ia go lub napr~wienia. zly?h SkU-11 ~ic.EO '~~.!i~~w:~llf~;,C Ud.;iai/ '(1!:3kon-t~)\\:.)·.k(};.I:la.~. - ~~f.d;:,!gim l':~' ~?-120), _~.dYŻ. byly na t~rgu pi~ku~ 
masz ani jednego któryby nie nawoływał! tkow.1Ioz,naby przytoc~yc zaledwie kll.ka po- dytow~, które pollnio~ry się ,.,w" ~lt~9U t::~Ol~~"~_~,~ l :~:;~l~i~ ;f~'~!Z~~ Z~ SkiJfi:-sUr?we placo?-o. w ty
do oszczp.dności p~rz!l.dku i ocrV"dności, ani \ życzek panstwowych,ktoreby zosta.ły uzyte na. 215 1f., Ofo zeszły WkOllCU do :d01!2 °:0' Ak~l:, .. :'.:~_I~, 10-L15 - ;lo~i~~a~l-lo, ,w drugn~tl JU"; tylko 

- 'tI , 'il o 'Ii ., •• •• t b·t-'i t ,. .• c' • żke;:>1' 111 ~k~yeaU~.l .. l.'.,,"'" - .. , ,- ,.'; zmala~ pop,·t I rozpoCzał 
iednego któl'yby IJolecal dłueri jako czyn-. rzeczywIsCle poz:yteczne lUZy eczne ro OJ Il yc~we ~s~ągn~.~ Z\"'y., -: ~ 1:' ~,.J.~-r,>~ ;n, ~',~ :"1'-; ~j'J ~'~S.t:ij \,' h'lldia skór w\'pra.wurch Za'k.'-
"' b' bl' P' k' -' lIz'a one ! w efrte rs kleJ KOICl J)3.U,t~ow',J ~,,,.,,.,.' iJ • I ' .. t • -' ~ orv nik dobrobytu państwowego lub prywatne-l pu lCzne. o WIt; szeJ C:tęSCl s l'~ . : ~~ a ~ • ,,' .;ip naJ'wiecieJ' pOl;yCZ.l>c~ "g:p,;;;:;~, 170 p;J,t~3/.U",.W.P' ai!:~ r~. s_r,. Za skórr cie!t,lce płi. 

l t lk d I . -lk' l b . t . t I O'U run e zaJmo\, ano - ~ " , . u'····} Tl"~",1 "11 '-"fil 'l. >"f'01 '1-' l' bl' 
gO' To im J'ednak nie przeszkadza do przec - y o o po crvwama wypau ow u :> TLi.. ~hok ni.p; papTerami wloskiemi. IV O[;UiC ,przy " ,-.~t' •• ,: ••.. ":~ ',"'''.' mann. >;- \, ru 1, teraz 

. d . d ~.. t . lub' -d. -, . 'd i' hr'" '\"1"1«' 1- [r;f,';G:;,:l;1, U313;!U3,U m·Jlll" 1'8 ')1 "d\'l; n'l t 
stawiania kredytu J'ako jednej z zasa nI- spowo owanycH wOJuaml zewnę rzneml . i sposobiclllU bardzo mocnel11, guc,.' a li I, ,o; ",.' ;:.:' p- rz,:hrii k;i!J~\.·p.u;tr\':wc\' - i . :". ' .. ~ ". ' :irg 

, '.. .' . t . l b b k' . n ublI-' '. " <:;;e O l martWY rozpo(,z\,n.,\ ~l" ,o; .;.n " - -. - _.... menllccc.i, przyterrl czych funkcyj organIZacyI ekonOmICznej l wewnę rznellll u ra un lem g~OSZc. p ~Z)~Wlon~._ -': '". 1: l '_' kl' ~k'Jry :::~ 3!F!lt'. h.UplO:lO w t)'ch czasach za <tra. 
l · ' ., h' u cznego a to kosztel nl'czenl Illepowetowa- loku wc~e::.meJ 111"; zwy e. . l' '1 '·1'"'' '~!)I!łYt ~··"lk ,\-,,~,z~"" l l" do życz Iwego oplsywama Jego mec anIZUl . l II - . m,,', '. _ .,1': " <, Zći2,nie t.\'(!0: 1I1'l'Se te o d ~'" <J , . L ".,.d '. '~,,'" ",W,'C! gar }p.rze na J}"waia ; . K h b' . - dl . k l .La/g_ 1/..Q"S"Q,w"""e. o.Jprn.,\o .~ • t ,l •.• (') l. H" ·····0" D"l -l. r ., h t ". '3 B SayatoliwYJ'aśniwszywswym ur- nyc O Clą,zen llgIego szeregu po o en ... cluia 5 czerwca) \Yelua.Z·."ri:k"cenwel11y7:·~- )"~\.'.:' ''' .. ''''''''j'':' """oj W} pl awnyc a.rgu, .• , , ". 'L . . . , d . d . ". I ., l •• ', " !'011' "qI.Ft)U:'HH' Jest Jard:,o srabo "aDa,\" S'.I zn -

Sie ekonomii polityczneJ'." źe krsdyt "me acz przyrzekłem me powracac o pIze - mOl'akiE!j na aukcp antwerps O;:18J, , JHO l 2'1. P1IZ!'~1" :l~~l)·\.,\,n;·,,": jrrak l"'i;~O 1)"'111~1' u})f'\un;'l C'I"ll't~:a~"1Je, . .. ~. , . d lo lb 'l l t 200' do.Ja{amecoo'.llPllVp"'.-_·· ... '~"· ." ). ,c. u. '''J' ''''·'na 
PozwaJaitllc wartościom pieniężnym zostawac mIOtu tego, Idory ueszttll Ule z o:l.a y wy-! eu wynOSI a o m h') . ;!'J', ••.. ,. ~iia' J'~-';('7" et'n I' bnnUH' 11.<> ni7.kii!j cenie .s~Ji2 kóp. z; funt Ł''-

J , • • b l' d" . d ekonornistalui" daczom weln\' c O.:mz me pl z, ',\lO,". ",,,~, " l 1 .". ) " '... . h . Q]. 

.. d t P' d . d k t Je fi l'.l\UleJ plac;.on'l'C . , " lol I'" .. l"'in'\·l'l d d . . . 
bezczynnemi" (nawiasem mOW1ąc, mozna y W01ac roz WOlema mIę zy. . ..' l d ... '} ". h Z rynków' niemieckich <I,m'J- 'I C~ll!.' s n ;t', wyz~J ' •. :.') ItCacH.; li., Ie c c'i!. \)shtnie 
temu wyjaśnieniu dodać meJe no ,zas rze· ow~a a n:., mIę zy e ~?nOml~ aml~ a n - szą: o lepszem usposobieniu i ~ pewuem U:~YWIC~l.l.U ~:'l:J.!}'> l:'.~', L "o':' _;." ~,.u.!v ,}llOS7.:~ o F!0 _lileSlf~.~lU si~ 
żenie) 3 B Say rowia<.1am. dodaJe .,tyI- nanslstaml lub pohtykann. ktorzy pra~ kontraktów lecz mimo to na JUl'm~Lrku '-v.CTlo:;'J,',.18 ":I::.:". l,;~a,o ,) ~ l',. "'~Iu)"l,~lern 1:c40 1.W Ros,!! pOll-

, •• , l' ';.. b' b l'b . , 'I ł . 'h' '" faccf10 lO tab,,·.}>,: lllc,ltJl1D cun o i)-~ ~up. na pudZIe 
ko pocI tym jednym wzgl~deill ogolne roz- wdopodo me y 1 Y IllUleJ s { onm wyzna- za :v~rny ze 7.nallyc k~ltJml!llTLlw~ l? .. ,t :1' t .. :I·Ż(, TVe{lla, i' o z u a li 4 czerwca L~p"ze wi~d~ 

. ~ d k t . tdl ' B ' ' .. l . stana- mmeJ mż Brzed W 'lem. Ulfl] W.!~,:erl., '''''.. B ," , '. {. '. ' . ~ . ~ l· 
powszechnIenIe kre y~u orzys n~m Jes, a w~c. z p .. ourou ~m, ze l ~'1( zą,?y za. .' wi ksza ochota do zllw'e!'!l.llia kontraktó's, po, c~· :n0:~1.z ;:rlllM •. 1 ,~. ~ /lt:~.~~Pll W~m;)cu~ły Uleco 'l. 
społeczeństwa. Jest Jednak polozeme Jesz- WlalIby SIę po kIlkakrotnIe przed zrobIe- na~h niższych o 8-12 tal. I obrót po .vlęk~zyl SIę 3;Hl~'Jb:en,'t n~ eU",: C<lLJ~l,~l, lecZ ~te wy:voinly 
cze korzystnieJ'sze a mianowicie, gdy nikt niem jakiego kosztownego głupstwa, gdyby w tyO'odniu ubierrlym; dwaj hurtownicy tutejsI spl"Ze~ zUłacznH;j~lel Ll!lll~ll.i 'J c83·n·t ,W ~SgO,dlll~. ublegl~n.l 

, k d d k"d dl l . l 'd . b l' , d l' ,:" T "bl"k dOO ctr welnv dobrA] p ac,mo \ypraWl Zle _-al WIece] lUZ w kwp nie uczuwa potrzeby re vtu, g y az y a po uyma sz {O zmuszem y l wymagac .al ~o omaszo~a .. b oh - d :, ' .-h P' ed tuin lec" ". pJ.niwuiu z o5t>ltuin~ jarmarkiem pi; 
w swoim zawodzie zebrać" zdołał kapitał od podatków} zapomóg, których pożyczka cdIenklElj P? "~enac . nalzszyI·~noow·Ic·I?e1iaproo\;~~~6 ta~Z ~a. roue' oJJ(':!n'ic Ct;!l!" Iydrl)' mytej p~zed strzyla a~ 

. b ' . . d bfit ". • ł . woma mle~lą,caml, m '" '.. . , . " 'l . • .. c1ostatec:<:ny na pokryCie, ez pOZyczkl, na- lm ostarcza w o OSCl l z poza owallla centnm'. Za bardzo cieuk!)) weLul;) sukienlllcz~ n.lo: zawsze Jeszcze (lnlI.3:t.t,; l~aJ~~.~:~J, o li ta " a cen}: wel, 
kładów wymaganych przez ten zawód Ko- godna łatwoscitll. żnaby osi~rrnać ceny przeszłoroczne Zaczeto JUZ nr lJ!·utlu.cJ. o :} m. 'i\~a~"lClele sktadow hylI bar-
nieczność zaci~gania pożyczek i pilno~ania u ArtuJ' lJ1aJtgin. I dowozić w~l~ę ~owk~jlk strtzyżY'd ,31ichBfł!ó;v . p. Dk ';!ol ~~o s~~~~~ l ~!;:~Ja~~ -~P{j,;(1~t~~!~~ ~~ihoo~~~{ 
.'. 'd d . t dl Trozzo dostarczy!. 'l ase pu ow, Ier-Uli o 01. • '-'t'. " " •• ' -
SI~ terml~u, zawsze !ue ogo .me jes. a -.~-~~-~, 100 pudów, Sobieszyn kilkadziesią.t pudów, Wel mch. ok\Jl~ ~;100 c~:· .. 3. mianOWICIe wlasClc~el cze-
tych, ktorzy zmuszem s~ uCIekac SIę do SPRAWOZDANIA TARGOWE na była dobrze wymyt!JI, lecz jest zakurzoną:. W 0- sa\n~ sasklej zakup!{ Qt>oto 4~O etr. zachodmo-pru-
nieJ': zmusza bowiem przemysłowców do 0- l I I kl'ęo'ach fabrycznych usta! zupetnie popyt na BU- sk~eJ ',:,elny czesanlraweJ po ?'5-39 taL, fabry~ant 
fi · t .' h .. k . k t' -'~- kna" czarne odbv't ma i ,,- tylko wyroby wzorzyste' fuz'ickI ok.olo 200 c~r, dobrej welny dostawowej po ar s anOWlącyC ZWIli) szeme osz ow pro- ,., J J'IJ - • , -. l . ' "O· t l ' . ic'el c p a'LOl· z Bre - , o'{oLo r.OO t ' '. 'k' r ' . ł' Giełdc4 be1·li)~8lc(b. Sprawozdanie tygodniowe (do w~elu fabrykantów sukna, p031adajf!c WIe lnt3 zapa- oj a, a wla~c. 1 .. Z-3: ~ Tll! ' .3. er. 
dukCYI, na;raza R~lta IStoW ,na mezas uzo- dnia 5 czerwca). W tygodniu uhiegłym gieMa mll- ! ay towaru, ogl:an.iczy za~upy swoje na jar,~a.rku. wetn! bl"Ucln~J . po ~:-3~ 111 :ii! . to ,os~:.tme za· 
ne str~ty 1 PO?~OSl. s.t0tlEJ procentową .. pa- siała P?godzić się z myśl~, że konwersy& po~~cz.ek I Z b o 7, e dowlezIOne w. bardzo szczupleJllosc\, wy: kU,p} przed Jar m.a~ k,lem, ,~apas W) r:O: 1 ?"-O~~ 4,50? 
leko Jest lepleJ, Jezeh to tylko mozll.we, ro~yjskIch, z .k~ór~ od.dawna l18cz~ty Slę naJs.Wle' I starcz.afo jedna. ~ zupelme na po~rzeby ta:rgn, .gdyz ctt .. Kup~y, tuteJSI. l .pr~", lI1?y~ua.l.111 Z,akU~Ih w tJ: 
pracować własnym kapitałem." Zdamem tlllej~ze na:clzteJe, chWIlowo, ~v najlepszym .razIe. o· skutkiem. spolwJnego st~nn pOWietrza! wla.traln na- goc1~;u ublegl~m wI~kszu p~I tj e weln~. }c~}r.oll~ncJ 

. 3 B S . . ł . . d . gramczy Sl§ na przekształcenIU 5 proc pOZYCZkl z' bywały Ziarno mechętnw 11 o WyWOZIe me mogla strzp;y, zuane"o . ~ochodzell1.r:, z u\V~",lę .memem 
.moJem,.. . ay Ule .naplSa UlC mą rzeJ- roku 1&77 na 4-1'0 procentową;. Przyznać jednak l brć mow\"o Nie wszystkie nawet dowozy zdołano cen obecuyc~ .. ~VIększa częsc !lOdowcow Jes~ b~r-
s.ze. go n.ad .. słowa pow.yz.sze .. Charles. Ooque- trzeba, że p. omimo takiego zawodu, giełda zacho- i sprzedać;' ceuy chylił:y si\) ku zuiżca, Za najlepsz~ I ~zo w~trzemll;)zl1w~ .w sprze(~azy, ,w p:zekouaUl.u, 
lin 'w artykule "Kredyt" w "Slowmku eko- wara usposobienie bardzo mocne, W rrawdzie 0- I p~zenic§ wyborową; żądano cen, które nie daty się ze;ra Jarmarku m~z~a b.\ld.zle O~lągnąu ZIl!:CZUltl 

nomii politycznej" przytacza słowa jego je· srab,to ,znaczuie zaintere~owaIlie dla Pl'zodują;CI'ch I o~il!gną,ć._ J:'ła_cono za: ps~enicę wyb.orow~, 6'75--;--, \v~'~sze ceny. St,rzyz Jest JU 6 ukonczoną, myclemE\ 
d ···b·· bi"" d odzenie J' eero błe- pnplBrow bankowych, odkąd otrzymano rlokl:adne \ blal!JI 6.40-6.00, pstrą l dobr~ 6.15-0.20; zyto blC bardzo doble. 

yme,.a y Jez. Ja~ l. ow. . b .~ wiadomości o rezultatach podróży Hansemana do. wyb. 4.50-4.65, średnie 4,20 -4.35; jęczmiań wy- ___ . __ 
dnem Jest, pOU1ew~z, Jak :Vlelu lllny.ch, mlę- Petersburga, lecz kursy nie ulegty znaczniejszej ol?; , borowy 4.20-4.65, średni 3,90-4; owies 3.15 -3.75; PRZEMYSL IRAN DEL. 
szą. kredyt ~ .umwszczemem,. czylI, co. na niżce! a spek.ul:;cya powetował:a s?bie. bezc~ynllosc ; ~rykę .4.25-4.50; groch P?lny 5.25:-:7, cukrowj: 
jedno ·wychodzl z użytkowan. lem z kapIta- w dZIale paplerow bankowych, zaJmn.l!l;c SI\) ener'l S-9, faso l\) 9-10, k~sz<il Jag1au1b 1.20-1.50; olej 
1-~ B .. t'" 't d ]." giczniej innomi wartościami. Oczyv;:iści~. nie mo- r:;epa~o,wy do .0, Imany. do .5,50 .. ~I ~ k a . byl:a 
~OW. .ezw[): .plema, ~ me ru n? mu (?WIesc, żna jeszcze wiedzieć, jak zachowa SI\,! giełda nalIal bardZIej pOBz?,lm,:,aną;, pomewaz z;mmeiszyly SI~ do-
z~przem. y~ł l wytworst,,:o I1l~ rozwIJa.łyby w?bec faktu, że na r~zie nie ,nrze(:~ywist~i ,si~, owa I wozy ~. prowlUCyl .~ ? ha~dlarzy l pie~ar~y wycze~'
SHJ zupełme, gdyby. kazdy SIę ograI1lczał Wielka operacya r.osYJ8ka, ktora lmala u~yzmc p.o- paty SI,\) zapasy., t:;plz~daJ'!cy pozbylI slll praWIe:: 
obracaniem tylko własnym kapitałem. Mó· le działalnośCI wlelklCh b'lnków. Ban~Ier~y me- I zupelme gatu.nkow wps~:rc~, p~d?zag g~y gatunki 
. '1-.' • d k' . d .. •. t . t' miecey uie ukrywają, swego niezadow Jlellla,Ze rZlłld tansze w ceme 9 rB. l mzeJ mmepzy mIały odbyt 
~hem.Je na~e l są, z~, ~ze .. ? Jes Jasnem" rosyjski nie zważają,c na ich starania okolo intere- po cenauh prz~sdotygodniowych. Z Cesarstwa du' 
IZ co ,lllnęgo Jest byc spolmkIem komandy- sów rosyjskich i na świetne ich oferty, pott'zebne żo dOWOŻOllO i żą,dano cen bal'dzo nizkich w poró. 
tow'ym jakiegobą,dź przedsiębieJl'stwa, lub ~redyty stara s~ę obecnie pokr):wać za pomocą; ~t'a. ~naniu z tukj~ze.mi. Dowó~ m/ł!ki zag:aniczu~j, 
też należeć do stowarzyszenia przemysłowe. Jowych operacYJ kredytowych. Ja~ tego. dowodzl e Jak zwykle w ~:ne3Iąc~ch letUlch,. by~ ~Ieznaczny, 

. ,. d . l' . l W '. misya nowej 5-cio proceutowej pozyezkl wewnętrz- lecz ceny dOBye wysokle. }rląka zytnlll. clOszy!a Slll 
go" aco mnego u złe ac pozycz~ {. pIel ':V- nej na 100 mIlionów rubli. Także konwersya po- willkszym popytem i podrożała o 12 1/ 2-25 kop. na 
szym. przypadku stowarzyszem tworzl:!J. ma- źyczki z roku 1877 nie jest jeszcze w.cale zdecydo- worku pildriopudowym. Notowano: ::310dQwiec 4/0 
to, mogą,ce być uwaźane za osobę zblOro· wan/ł!, gdJ:~ pras,a :'osyjska .stara Sl'il s~czer~e jej 11.25, 3fo 10.50, 2/0 9.75, Ilu 9'.1 8:25, II 6.75, ~II 4, 
Wą, . obracajtllcą podług wyrażenia J. B. przeszkodl'aC, znaJduJfJlc oparCIe w tem, ze meda· Zegrzynek 2/0 9, 1/0 8.75; J:>ap13rn:a pod LublInem 

Renta kolejowa wydaną zostanie dla po. 
krycia sum zaliczonych przez rząd na po· 
krycie kosztów budowy kolei poleskich, ba
ra.nowicko-bialostockiej,' siedlecko-malkill. 
skiej, brzesko-chełmskiej, briańskiej, zaka
spij skiej , l'0111no-kl'emieńczuckiej, riewo
wiazemskiej i ryżsko-pskowskiej. 

Nafta. Pewna bardzo zuaczna firma an· 
gielska. wynajęła od towarzystwa rosyjskie. 
go żeglugi parowej i handlu statek cyster
nowy, celem przewiezienia z Batum do Lon
dynu, olbrzymiego transportu nafty rosyj
skiej. 

Kronika Łódzka. 
S ',' l J k 't l mi n własne l' _ wno k.onsorcyum ui~m~eckie zapłaciło ~adzwyczaj 4/0 ~2.25, 3/0 11.75,,2/0 10.50, l/O 9,50. I 8.75, II 7; 

ay 3" wasnem: apI a a a . y wy SUkI kurs za rosYJskle pryorytety kolejowe. Or- Orlow 3/0 l r .12 1/ 2 , 2/1} 1O.12J/~, l/o 9.12 1/ 2 ; SzczeLne
zyko. W drugun przypadku,. blOrą,?y po- gany liatkowa i jego towarzyszów wskazuj% ciągle s7.yn 3/0 10.75, 'llo 9.75, I/O 8,75; TUl'ek ~/o 10,25,2/0 
źyczk~ obrac::~ albo spe~u~uJe. kapItałem na nieproporcyonalno~ć, jak~ istnieje pomi~dzy 19.50, 1/0 9, I 8.50; H!ubieszów 3/0 l?! 'l/o 9, 110 8.~5i 
tego który pożyczki udzIehł l na ryzyko kursem tych pryoryteto\V kolejowych a ceną;, po Che!m J/o 10, 2{0 920, l/O 8; Zamosc 3/J 9.00, ~/o 
t ' t t . C t kroć za niast uź - jakiej towarzystwo dyskontowe ma prF.yj~ć 4·1"0 850, l/O 8j żytnia mą,ka z Kosówki pod Zakroczy- () T I kK' d W l t N 
~go os a me.go. , z~s o l y proc. pożyczkę rusyjsk~. ;-.fiema żadnej wą,tpiiwo, miem 6.30, z Mławy 6, z Targowa 6-6.25; zagra- - ranz O acya. Slą Z a en y o· 

CIa tych kapItałow na opera.cyę handlow~ ści, że Hanseman porozumial sil;) z r03yj~kim rnini- niczna l/O 14.75, 14.50-14.715; rosyjs!nł. 3/0 !f.50, 9.75, wakowski wikaryusz parafii Podwyższenia 
lub inną, on je poprostu zużywa, a dla strem finausów o konwersy\) PQżyczl~i z roku 1877, 10 i 10.50, 2fo 8.50-950, '/0 7.75-8.50, 17. Ok 0- św. Krzyża w Łodzi, przeniesiony został 
ZW1~Otu ich z procentem w umówionym ter- lecz w kolach .P?zostających w ścisŁych st?suukach ":' i t a. ~l:Zy mal}'~ ruch~, OciUy okowi~y c~ylily na wikaryusza parafii św. Barbary w 'V ar-
.... _. .' . '. t .. '. ć a 0- z Rosyą, uwazaJ~ za rzecz bardzo wątplIwą, czy SI\) ku zUlzce, skut.klem wl\)kszych dowozolV l zao- . 
~llme zmu~Z?J?yrn Jes z::Clągn[):. now.; p rosyjski komitet ministrów zgodzi się· ostatecznie fiarowań. O u Je i e r. Rrnek cukrowy nie odzna- sza WIe. 
zyczk~, :umązhwszą od pIerwszeJ. na opemoyę i czy poda ją do zatwierdzenia. Przy czyI si~ ożywieniem wil;}kszem niż '.fi tygodniach po- (-) Przesiedla si~ do Cesarstwa 3 an Fry. 
Słowem gdybym chciał przytaczać przy- końcu tygodnia otrzymano niepomyślne wiadomo· przednich; ceny mączki i rafinady trzyma!y si\) sla- deryk Litman, mieszkaniec wsi Adamów 

kład a t ch . est mnogość latwoby wyka- ści ta~że o innyrn projekcie, w którym zaiutereso- bo, Wiad.omości z Cesarstwa ,nie są zac~~cające, Nowy W gminie Bełaów. 
~ ~~ Y J .',' . wane Jest towarzystwo dyskontowe. W ruku pr'le- W i.YIoskW18 za mą,czkia krystahczn::s w duzych par· I )' L' t r . ~ lo d' k . 

zac, ze ~le~yt czyli pozyczka, co ~a Jed~o sdym konsorCJum niemieckie wysłało ekspedycY!J tyach pracą: najwyzej 4.15, a w m'llych 4.20 za pud. (-. 15 Y go~cze rozesiai. s~ ZIa po; 0J~ 
wychodZI, Jest źródłem pomocy mebezple- do Chin, dla przekonania sig, o ile liczyć można O wywozie nie ma mowy. Tutaj pozostaly ceny czwartego reW1ru m. ŁJOdzl za włośClam
czniejszem jeszcze dlatego kto zmuszonym na powodzenie projektu wybudowania dróg żela- przeszłotygodniowe: Hermanów 2.85, Ol'yszew 2,82 1/2, nem wsi BorysławicG gm. Blaszki Rochem 
. eat uciekać si~ do niej an'iżeli dlatego któ_znych w 9hinach .i z~pev;:nien,ia. .teg~ pr.zedsiębier - inne marki 2.80-277 1

{21 kostki, 2.77 1
/ 1, m~czka fa- Marczak oskarźony~ o ukrywa~ie rzeczy 

J ;. . .. , J ' stwa kapltałom memlecklm l meunecklemu prze- ryna 2,45-2.47 1{2' kt'ysztal 2.42. 1/ 2--2.45. W osta- k d' , h 
rY.JeJ udZIela. Jest t? prawCL.ą, gd.y cho- myslowi. Jakkolwiek ekspetlycya miała tylko czy- tniej chwilI uadeszła. wiadomość z Pet,ersburg!ł., te S ra zlOnyc. . .,. 
dZl O osoby prywatne l stowarzyszema pr.y- sto infol'macyjny charakter, giełda zap.zęta za.raz Konig podwyższył ceny rafinady drugIego gatunku (-) Wybory. vVybory na SędZlO w gmm
watne; jest to bezwzględną prawdtll, w za- P?dnosić kursy .papierów .górllicz~?h, Jak z\~yk~e, 0.20 kop. na. pudzie .. B Y d ł a stepowego, dosta- nych. i bwników, odbywać si~ będą w gmi 
stosowaniu do państwa. Tu kredyt przy- gl.erąa oddala. ?l~ zlu.dzeulO~;. dZls .. kursy pa!?lerOW \":.Iono na ta~gl czwart~owe. na Pradze w CIągu u· nach powiatu nasze ero w dni uastępuj[):ce-
.. . . gormczych BtOJ::S ° wIele Il!zeJ mz w CzaSIe gdy uległyc.h dwoeh tygodm ogotem 2,777 sztuk, pole- d· l b . 1::>.. N l 

blera. ,:,",ym~ary p.rawdzlwe~o potoku, Jączą- powstał projekt chiński, a ostatniu "Gadeszła wia- szuków 200 sztuk, razem wi~c o 246 sztuk wigcej '.? . m. m .. w gmlme owoso ?3: o go: 
cego SIę z mneml potokamI, pod pretekstem domość, że zabiegI współzawodników, stamją,cych niż W poprzednim ok.resie. l!lacono w tygodniu dZlme 10 rano; et 11 b. m. w gmmIe La 

10) I zą· Budował ją Wilhelm Zwycięzca, a po j cytadeli jest I{Lr18ztol' West1llinsteJ'ski, zwa- Wybudowanie Kryształowego pałacu, tej 

JOHN BULL l, JEGO Wy\tPA części, jak niesie llodanie, .Juliusz cezar"j ny inaczej Katedrtll Zachodnit1, cHa odró- olbrzymiej szklannej klatki, kosztowało do 
~ W murach jej przechowują obecnie klejno żnieuia od klasztoru św. PawIa, noszą,cego 1,500,000 funtów szterlingów. 

przez Max O'Rella. ty królewskie, zbiór najpiękniejszej zbroi, pierwotnie nazwę Eastminsteru., lub Kate- Była to praca bezwtlltpienia bardzo tru' 

Przekład "VV'"'ikto?-:,yi E.osio-kiej. 

x. 

siekierę i pień, na kt.órym ścięto królowę I dry Wschodniej. Edward Wyznawca wzniósł dna, o której - pal'odyujtllc złośliwe słowa 
panując~ w cią,gu ośmiu dni, Joannę Grey I go na polu, gdzie. niegdyś 8'ebart, książę Samuela 30husona - powiedzieć można, 
i mnóstwo innych historycznych relikwij. \ wschodnich Saksonów, wybudował kościół iż szkoda, że nieznaleziono jej niewykonal-
Patrzą,c na te olbrzymie korytarze, fosy, i w 616 roku. Obecnie stojtllcy gmach jest ną; jest to duże, brzydkie cacko. . 
wisztllce mosty, dozorców ubranych w kOal po większej części dziełem architektów Hen- Pi~kny jest tylko taras i ogrody, ąum~l1e 

Życie domowe John Bulla. - Anglik w mieście i styumy piętnastego stulecia, doznaJ'esz wra-I ryka VII, z dawnego budynku zostały je- bywaJ'ą one zwiedziane w dni medzIeI-na wsi.- lVluzea. - Muzeum brytańskie.-Kensin- - b 
gton-Muzellm.-Narodowa galerya' obrazów.-Wiei- żenia, jakby cię naraz przeniesiono o kilka dynie zabudowania kIasztOl ne, w których ne, gdy za szylinga widzieć można e.n-
cy artyści angielscy. - Cytadela londyńska. - Pa- wieków wstecz. Naprzeciw cytadeli znaj- urządzone jest teraz gimnazyum dla chłop- gaIskie ognie, sztuki akrobatów, menaz~· 
łac Hampton. - )Yestminster. - Katedra :§w: duje się przejście podziemne; żelazna rura i ców. rye i tym podobne rzeczy. Sam pałac po
PawIa. -Kl'yształowtissi~~.c. - Wystawa pam ,mająca siedm stóp średnicy, prowadzi z! Przez ośmset lat królowie i królowe An- siada niezłl:!J galeryę obrazów, eleganck~ 

Great Tower Hill na ulicę Vine. I glii koronowani byli w Westminsterze; nie- czytelnię, bibliotekę, szkołę s'duk i nauk. 
(Dalszy ciqg - patrz Nr. ·122j. . ~ilka. mil od Londynu nad Tamizą wzno-I podobna też byłoby wyliczyć wszystkich Znajduje się też ogród zoologicznY1 bardzo 

-. Inaczej si~ dzieje we Francyi, gdzie w SI SIę pIękny pałac Ha1llpton COUl't, zbudo· grobowców, posągów i biustów wzniesionych nędzny w porównaniu z ogrodem w B:e
Luwrze spotkasz ~ięcej robotników nii lu- wauy przez kardynała Wolsey, a podaro- na cześć znakomitości, bfl}dących chwałl:!J tych gents·Park. 00 do zbioru ryb, radzę zWIe
dzi sfer wyższych. wany Henrykowi VIII. Dziwną ironią 10-1 wieków. Dość powiedzieć, że oprócz kró- dzającym nie szukać ich nawet w akwa4 

South Ken8ington 1l1uzeum posiada szko· su miejsce. to było ulubioną siedzibą Ka- lów spoczywaj~ tam Spencer, Milton, Dry- ryum; lecz za to restaurator dostarcza ~ch, 
ł{l sztuk pięknych i nauk, wspaniałą biblio- rola I-go l Cromwella. I den, Haude1, Sheridan, Macauley, Thakerey, Rwietnie przyrz~dzonych po bardzo umlar~ 
tekę z 50,000 tomów, zbiór obrazów an- Park i ogrod;r są czar.ujące, a dl'z~w~ Livin~stone i. słynny aktor Garrick, któ~y kowanej cenie.' . 
gielskich mistrzów, mnzeum starożytności, kasztanowe maJ~ europejską sławę dZlękl słuszllle. pomIesz~zonym. został w grome Na końcu wspomnę jeszcze o Wystawze 
fortepian Handel/a, organy Mal'cina Lu- swemu ogromowI. znakomItych synow AlblOnu. pani Ti88aud. Jest tam zbiór woskowych 
tra, zbiąr przedmiotów 8ztuki z wieków śre- W~ pałacll jes,t ~alerya z!ożo~a z 933 0- Na grobie. dziel.nego HeD~ka V spoczywa figur, przedstawiających królów i 4ró~ow~ 
dnich i odrodzenia. Samych obrazów olej- brazow, przewazme portl'etow hIstorycznych dotychczas SIOdlo 1 hełm, ktorych uzywał w AnO'lii oraz znakomitości całego śWiata, 
ny.ch ma 517, a 1291 robionvch wodnemi osób; sale przepysznie urządzone" pełne bitwie pod Azincourt - wszystkie gro·, dal~j 'muzeum historycznych pamią,tek, 
farbami. Piękny jest też odd~iał indyjski: drogocenn.ych dywan?w. Pi~kny te~ widok bowce w ogóle. bardzo dobrze są zacho- między niemi znajduje się nóż gilotyny, ~. 
świątynie; bogowie, ilustracyemitologii przedstaWIa olbrzymI, praWIe na mIlę dłu-, wane. zywany w czasie rzadów terroryzmu, gIo
hindostańskiej godne sa widzenia. gi, park, zwl.asz~z~ w czasie rozkwitu kas~ta. I . RatedJ'a św. Pawta. z~udowana na szczy- wny klucz Bastylii, "'powóz Napoleona I-go, 

lVationat Galery załozona.w 1824 roku nowo O.sobhwoSClą:V Hampton Conrt Jest CI.e Lud~ate Hill, WIdZIana byc moze na używany przezeń w wyprawach; koszula, 
ze sławnego zbioru p~na Jana .Ju1iuSZ[~ olbrzymIa latoro~l Wlllna, zasadzona w l y69 klIka mIl. w okoto. Olbrzymi ten gmach którą, miał na sobie Henryk IV, będąc 
Angersteina, jest, jak świadczy nazwa rok.u; co rok mlewa. po 2,500 gron WlU~, z. W.estmmste~'em zasz~zycony jest szczą,t- ranionym przez Ravaillaca i t. p. Z~ d?~ 
zb~?rem dzieł anglików, awię? Hogartha; waztllcych pr~eszło Je.d~n. fu~t. Latoroal kaml. znakomItych ludzl; spoczywaj~ tam: datkiem kilku pensów moźesz d?st~c s:l,} 
~elll~lds'a,~a~sborou~h:a, Wl'1g~t'a, Lau- prz~ podstaWIe tr~ydzlesC.l ,ca~l gruh~, dIu- Wellmgtoll, Sa~uuel ~ohnso~, Wren, Tur- do StraszLiwej Sali, w któr~j z~a~duJlb Sl~ 
zenc,e a, Tmner a, I..IeslIe go, Edwma Land- ga Jest na 1!0 stop, a h~cml swernI okry- ner, 30shua. Re1!l0ds. I !Ddwm La:nds61'. portrety najwifilkszych. k:ry~nlll~!lstoW. Ma
seer a. .'" . wa przestrzefl: na 1200 s~op ~wadrat?wyc~. Katedra, Jak Jtll wldzlllly Ob'3C~lle, rozpo- rut kon~j~cy VI kil!PlelI ~ rozne obr~zy! 

. Są tamrowmez dZ18~a Rafaela,. Ruben- Wyb~r()we wlllogrona zbleraJll: na stoI kro· \ częh~ była w 1673 roku, przez SIr Christo~ przedstawiające tortury uzywane w kazdeJ 
sa" Rembra~dt~, ~o~8S111a, Corr~gla) Leo- lewski. . fa \Vl'en'a, a ukończoną, w 1710; .stary bu- prowincyi. ..' . 
narda ~a V:nCl, ~yclana) y~n ~lCka, Ve- P!l'rk w .Ha~pton Court. o~wartym Jestldy:nek zg~rzał do szczętu w cz~sle olbrzy- 'Vyst~wę, powy~eJ oplsall~" ~alozyl~ w 
lasquez a, SalYato:~ R?zy l lllnyc~. ta:fze w me dZIelę - chwah Slę to J oh no- mlego pozaru w r .. 1666. K?ŚClÓł wysoki Londyme -wyznaJ~ z przykrosclą - fran-

Cutad~L(t. londyn,ska Jest .wspamallJJ fort~- WI.. . . ! na 404 stopy - Jest to naJ okazalszy bu- cnzka •... 
cą, wzmeslOną; w srodku mlHsta nad Tanu- NaJsłynmeJszynl pomnikiem Anglii po dynek w całej stolicy. (D. c, n.). 
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giewniki o godzinie 10 rano; d. 12 b. m. słane, z Łodzi w dniu 4 b. m. dla Oiż.echa, T' E L' E G R A M' Y. pa:U33.00. Olej rv.epakowy bez zmiany, na c:z:.lp.43.20, 
W gro. Górki i Brojce o godz. 10 rano w Trockenheima, ~ucha: i" dlaF.reisingera,.,.. nlłwrz. paź. 43.~1). Spirytus ospale, w m.31.00. 
gm. ~eromin i Czarnocin o godz. 1 w' po~ (-) Dawny "C1ell!łmk przy cukierni w na cz. lp. 37.00" Ila, ,siel'. wrz. 3B.60, na wrz. pa.ź, 
!udn1e; d. 16 b. m. W gm. Brus i Rąbień Nowym Rynku, zast~pit nowonab, ywca za- • Petersburg, 6 czerwca. Wydział' kl'ymi- 3\).40. Olej skalny oclony w m. 10..75. 

d 10 . B . ' l . d Londyn, 4. czerwca., Oukier Havall.a Nr. !2 nomi-
ogo z. !anO l W. gm. ' ruzyca o godz. kładu p. Wustehube eleganckl1 werendl'!l z na ny kasaćYJIlego apartamentu senatu; u- nalnie 13, cukier burakowy 11 1/s; ospale. 
1 W poludme; d.S17 b. m. w gm. Puczniew kutego żelaza. Werenda ta pochodzi z niewinnił ksi'aCia Szczerbatowah. ńaczelni- Londyn, 4 czerwca. Targ zbożowy. Wszystkie 
O godz. 10. rano. - pracowni 'ślusarskiej J. Weikeria. ka w zarz"dzie komnnikacYJ' l!l,dowych l' rodzaje zboża spokojnie, pszenica angielska, m~ka 

W .. N l b" b d () P W' d ' l l .,. .,. i owies zniżkowo. Od ostatniego poniedziałku do-
gmmle owoso na wy leram ę ~ -,ozar..., ,me .zle \l oko o god.zin, y d h k' ". wieziono ob,cego zboża: pszenI'ny 28,320. J'Anzml'enl'a 

t lk ł' "d -b t . h 1- d d wo nyc ,,',.' os al'.zone,g, O O przeWlluellle prze- v "v y O 1.awmcy Z posro oso nas ępuJą.c.yc : Wp01. o zlewI!lJteJ WIeczorem w sklepiku' lS,tl90, owsa S6,920 kwr. 
Wilhem Minike1, Gustaw Bonik, Andrzej przy ulicy Konstantynowskiej, W domu na- widziane w §341, ustawy o karach. Londyn, 4 czerwca. Na wybrzeżu ollarowano dzi~ 
Gralewski, Michal~Skarbek,JÓzefFrieden- 1eż!!lcym pierweJ' do p. Dyliona, J'eden z ku- Berlin, 5 czerwcą.. Rząd wkrótce przedło- 4 ładunki pszenicy; pogoda pyszna; 
t b G tl 'b Bl' Ad lf W A Glazllów, 4 czerwca. !:\urOWleo. Mixed nnmberw 

s a" o ,~, lm,. o . egner, ug~st pujacych papierosy rzuci! zapalkę niezga- ży sejmowi pTllskiemu wniosek, dotycZ!!ICYwarrantll 38 sz. 8 p. 
Kryze, . ~lOtr ~nc~l~ger 1 Ado~f Bomk. szon!!l na miskę stoj~c!!l pod krauem od spustoszeń wyrządzonych ostatniemi wyle- Glazgów 5 czerwca. Surowca. na sklac1ach znaj-
W' gl1ll~le ŁaglewmkI odbędl'!l Slę wybory beczki z naftą skutkiem czego nafta w je- . dujesi§ obecnie :771,526 t., wobec ,597,866 t. w 1'0-

na., ła.WDlk~w, kan~yd3:tam~ są: WoLcjech dnej chwili zajęła się płomieniem. Oddział I wamI Wisły. ku przeszłym. Pieców wielkich czynnych jest 84, 
Mlatkowskl, Antom B,IleckI" Kacper Zurek pierw,Szy' stl'az'y Oanl'oweJ' przvbywsz" 113. Tien-Tsin, 6 czerwca. Wiadomości dzien- przed rokiem było 92: 

o , J J ' Liverpool 4' czerwca. SpI'awozdanie pom'.lltltowe. 
i T~masz Walcze~skl. yr g~inie Górki miejsce wypadku, bardzo prędko zagasił nik ów l> naprężeniu stosunków Rosyi z Chi-Przypuszczalny ohrót 10,000 !xiI; stale. Dzienny 
wybl~~anym ma byc ~ę~zla,gmmny z kan- ogień. Spaliły się tylko ruchomości w skle- nami, nie sprawdzajl'!l się. :Mog!!l bowiem dowóz 4,000 hel. ' 
dyda.tow· Jan Ohw1ele kI 'uTl d l 'k' lil' J: • f t d' ' L1ver"ool,4czerwca.Spro.\vozdo.nie l{ońeowa.Obrót 

, .: • J WS, ~,Y a ys aw pl u 1 opa y SH~ w ezę::iCl u ryny u rZWlwynikn~6' pewne' różnice' zdan w· kwestyach 10,000 bel, z tegO' na apeknlacy\! 1 wywóz 1,000 bel. 
S~alskl .1 MarcelI Cz~prykowski. W gmi- i okien. '. rO,zgraniczenia i 'ieglugi,pojedna.wcze atoli Amerykańska stale. Suraty spokojnie. Middling 
n~e ~r?Jce uskuteczmać roię będą: wybory (-)Złowiono onegdaj w Zagajniku kil- amerykańska na lip. sier.' 51/16, na wrZ. paź. 51f31' 
la.w~Ikow, Z .gro,na?sÓb następują:cycb; .8,.n- ku psotnikÓw przy wycinaniu młodych usposobienie stro~. obu daje pewność, że no. paź. list. 431/32' ,na list .. gr. 4611G4 , na gr: st. 
drzeJ G, o. rzlpewlCz. l J akÓbKwiatkowski. drzewek. Spisano odpowiedni protoknł ce- porozumienie nast!!lpi z zadawalajlJ:cym' dla 463/6ł p. 
W Z 

Manchester, 4 czerwca. Water 12 Taylor 63/s• 
, ,gmmIe eromm kandydatami na sędzie- lem przykładnego ukarania niszczycieli. Rosyi i Ohin rezultatem. ,. '. Water 30 Taylor 8'/s, Water 20 Leigh 1'/" Water 
go sl'!l: Al~k~ander . Plodowski, Te?dozy (-) Majówka urzi!dzona w niedzielę przez Florencya, 6 czerwca. Zachórowały' tu 30 Clayton 73

/ .. Mock 32 Brooke 7&ls, ,Mule 40 Ma-
Chrz~n?wskl 1. FranCIszek Gorczyńsklj na towarzystwo katolickie śpiewu kościelnego dWl'e ,.os·o'b·y' na CI. ol er;"', , "ep'l'dem'I"A przen' l'e- Lyoll

: 87'l/ M~gio 40 Wilkinson 9
1
/8 ) Warpcops 32 

lawn,lk.ow: 'WIktor K, ulpiński, Józef Rze- wZagainiku powiodła siA wybornie. Ba- fi);); ees 2' ~,arpoop3 36 Rowland 8, Double 40 
J ); • W . Weston 8 1/2 , Double 60 zwyldy g.l1 l/" 32" 116 

peckI 1 Jan. Kopeć. W gminie Czarnocin, wiono si~ do późnego wieczora. OprÓez SlOno z ene,cyl. yds 16X16 grey tkaniny z 32/4.6168, mocno. 
kal:ldydatam1 na, sędzieĘo s~ osoby nastę- członków towarzystwa i ich rodzin, wzięło Rzym, l} czerwca. KsilJsżę czarnogórski New-York, 4 czerwca. Bawełna 91/h w N. 01'-
pUJące: Aleksander WOJciechowski i Anto- w zabawie współudział wiele osó, b zapro- p' rzysłał 'pelnomocnika w celu zawarc. ia z lell.Ule S1{s', Ol~j ska.l~IY rllfinowany 700f0 Abel Test 

, W 't k' W l 7, w Flladelfil 7. :5urowy olej skalny 6. Cert y-
Dl OJ aszews l. ' gminie Brus jest ty - szonych. Watykanem konkordatu 'dla zapewnienia fika~y pipe line 65s/g c. Mą,ka 3 d. 25 c. Czer-
ko jeden kandydat na ,sędziego, mianowi- (-) Z niedzieli. Na koncercie orkiestry k k l'k 1 . , wona. pszenica ozima w miejscu 871/4 c., na cz. 
cie Franciszek Roly. W gminię Rą,bień 37-go pułku pod dyrekcyą: p. Ditrycha'w czarnog6rs im ato l om dyecezya neJ me- 87 c., na lp. 875/8 c., naśier.875/s c. Kukur!-
maj~ być uskutecznione wybory sędziego i Paradyzie, było mnóstwo osób. Liczny zależności. dza (nowa) 421/~· Oukier (fainetllling Muscova{hs) 
ławników, na sAdziego moga być wybrani: kontyngens słuchaczów znalazł siA też w ' Ateny, ~ 6 czerwca. Zdj'Acie blokad, y min.- ,j,3/4' Kawa. (fair Rio) 9~/8' Łój (Wi1cox) 6.50. ); );); o~onina 57/S' Fracht zbożowy 5. 
Stanisław Wysocki, Leopold Bajer i Ro- ogrÓdku restanracyjnym' Klukowa, gdzie lo wczoraj nast~pić.Bawelny przywieziono w tygodniu ubiegłym 
man Frezewitte, na ławników zaś: Gotfryd produkowali sil2 jodlerzy szwajcarscy.. W Paryż, 6 czerwca. Rad. a ministrÓw o,świad- do wszystkich portów zwią,zkowych 23,000 bel, wy-
G 1 'L d 'k KW' . B' 'n' M'l h . b l k'lk d' . t "b wieziono do W. Bryto.nii ó9,000 bel, fIo llłdu sto.-

O c 1 U WI ropp. ' gmInIe ruzy- WIll Be l:) zrana y o l a zIeSlą, Oso , czyla się l)l'zeciw wnioskowikomisyi co do łego 12,000 bel. Zapas 508.000 bel. 
ca jest dwóch kandydatÓw na sędziów, mia- wieczorem dosyć pełno. Na przedstawie" 
nowieie: Alojzy Namysłowski i Wincenty niu towarzystwa p. Grabińskiego w ogro- obowilJ:ikowego ogólnego wydalania ksil'!lż~t 
Gruszecki. W gminie Puczniew kandyda, dzie Sellina panował tłok; taksamo Yi kil- i zgadza si~ wydalić tylko bezpośrednich TELEGIU,MY . GIELDOlVjjJ. 
tern na lawnika jest, Marcin Nowak. ku ogrodach prywatnych.' SposobnośCi i pretendentów. 

Gminy: Gorki, Zerom in i Czarnocin ochoty do zabawy nie brakło. Pogoda Berlin, 5 czerwca. OgÓlne "posiedzenie w 
wchodz!!l w skład pierwszego okręgu s~dów sprzyjała. 
gminnych; gmina Brojce należy do okr~gu (-:-:) Teatr polski. Sezoll letni w ogródku sprawie prawa do projektu o cle w6dcza-
drugiego; gmina Nowo80lna do okręg:utrze- Sellina przy ulicy Konstantynowskiej raz- nYlll' odbędzie się 22 czerwca. 
ciego; gminy: Brużyca: R~bień do okręgu począł się pod bardzo pomyśln~ wróżbą. 
czwartego; gmina Łagiewniki do okręgu Tingel-tangle goszczące w ogrÓdku tym w 
piątego i nakoniec gmina Puczniew do o- ciągu kilku lat ostatnich wprowadziły tam 

OSTATNIE ·WIAnOI\IO~cr' HANllLOWK 
kręguszostego. ' gości wielce podejrzanych, skutkiem czego 

( ) G· P L d " ś .. l . l . t:f . d 'T Berlin S czerwca. Wykaz banku. państwa z d·m3I - Imnazyum. • an au, w~a ClCIe wywląza a SIę a mos era .nIez rowa. 0- maja (w tysiącach marek). Stan czyIlny: l!Iapas 
domn przy nlicy Cegielnianej, w którym warzystwo łódzkie, zwlaszczapłęć piękna metaliczny "112,860" (przyb.2,682); zapas biletów 
ma być umieszczone gimnazyum męzkie, stronila od ogródka stale, była więc.obawa kasy państwa 20,458 (ubyło 506); noty innyoh 
żąda, 4,000. rs. rocznie tytułem czynszu, czy i teatr polski' nie ucierpi z powodu banków 11,358 (ubyło 769); weksl~ 365,240 (przy'b. 
miasto zaś ofi.al1lJ· e tylko 3,000 rs., sk,u, - tradycyi pI:zy,wiązanęJ' do mieiscowosci. Do- 13,551), z!!dania lombard 44,357 (przyb. 5,276), 

J efekty 12,74.5 (ubyło 6,781); iIlIle aktywa 24,322 
tkiem czego ostatecznej umowy jeszcze nie brze zrobił p. 'SeHin, iż na kilka tygodni (przyb. 118). Stan bierny: kapitał zaldadowy 
zawarto. Wynalezienie domu na poruiesz- przed rozpoczęciem sezonu zamknął przed- 120,OPO (bez zmiany); rezeI·wa. 22,398 (bez zmiauy), 
czeniegimnazyum żeńskiego jest znacznie stawienia szansonetek i użył tego cZa,su na noty. 'IV obiegu 764,318 (przyb. 20,715), inne zobo
trudnieJ'szą rzeczl'!l i s~utkiem te.go może odświeżenie scenki, j. ogrodu. Na' 'p' iklrw- wiąz.ania 271,518 (ubyło 7,441), inne pasywa 496 

, d d .. b (przyb. 65). .,.' " . 
cala sprawa pÓjdzie w odwłokę aż o no- szem prze staWlelllU w so otę, "loże były , . Londyn, 3 czerwoa. '. Wy~az banku pl).niltwa (w, 
wego ,roku, ,a nawet do lata roku przy- jeszcze puste; w krzesłach przewa,żnie męż- tysllbcach funtów s:>;f,e;:lingów) .. CalkowitB rezerwa 
szłegÓ. czyźni. Natomiast w niedzielę ogródek ca- 10,616 (ubyło 732); • noty woblegll 24,900, (przyb. 

( ) K . t 'k' B Ił' 'l . d b bl" . ' 'l'; 466); zapasy w gotowce '19,766 (przyb94);, portfel 
- o.mpama PI! ~I ow z_ , e ma, w :pow. J: rOI BI~ o o;o":ą ?U lCZlłOSClą:, .p ęc 21,122 (ubylo (9); sa.ldo prywatne 22,561" (ubyło 

Gieida Warszawska. 
'?';lJollauo z kOllcem giełdy. 
Za weksle krótkoterminowlI 

no. Berlin ",a 100 ntr, 
" lJouuyll" l r.. . . . 
"Pa,'Yż ,,100 1'1'. .:. • 
u' Wiedeń" 100 !l. . , • 

Za papiery państwowe: 
Lis!.y Lik'vi,i, lir. 1'01. tluże , 
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" )J " Ser. II tło IV 
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"" " ,III 
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"" " " III 
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>J, ;, 'lln dOBt~ 

W!lkgltl 11'11.; Warszaw\! kro 
,! ,'. :PatarglJlll'g kro 
.l', ." dl. 

, LoilłlYIl kl'. 
" 

ku.tn?wsk1m,~khLdaJąc~ SI~ ze8t~ kIlku- pl~kna zaJęł~ ol0zel. krzesła.. W. ~leJaąh ó8); saldo państwowe ,6,21& .(ubyło 350); rezerw~ 
d~esllilciu .osob, .podą:zala: wczoraj przez ogrodowych am. śladu samot,Dlc tęskmących. nO,t 9,54~ (ubS~o, 103); ubezpleczeme rz!!dowe 14,3B3 
miasto nasze do :Częstochowy., , , Lody z~stały WIęC przełamane a reszta za- (bez zmlany)... " ._ . ,.n w:"i'· 

'( _o} Zmarło ~ tódzi w tygodD:iu ubi,egły.m leź~ ?czywiącie, od :.repert~aru, sta~ań dyi'e- dni~ie::n;aj~e(~Catys:la~hz g~~.!riówrn~~; -;: Dy,!iI':;iI!t!l pry~:~~: 
,d!. 
kl'. 

od dma 31 maja do 6 czerwca włączme" kCyl 1 pracy aktorow, ktom na pIerwszych obiegu 347000 (ubyło 27aO); zapas metaliczny w 
dzieci do lat 15: katolikÓw 49, ewangeli- dwóch przedstawienia.ch zarekomendowała srebrże. 1~3,500 (ubyl~ 300),:v, zt?cie .63,800 
kÓw 25 żvdów3 - razem 77' dórosł:ych: sif,j sympatycznie.: : Towarzystwo p. Grabiń. (bez zmlapY)j weble pratne wzlOCIe 16,000 (przyb. 
k l 'k! • l'k' '. d" k' l . d tk' b' 100)' portfeL 122100' (ubyto 700); ,lombardy 
.ato l ow 7, e:"ang~ I,OW 5, zy ow ~, - S 1e~o ce uJe prze e~szy~ ~em, z lOt'OWą, 21,9ÓO (bez zmiany); ~ozyczki :tahYP9tek:owana91,300 

razem 14. Ogołem~marlo,·w tygodnm u- sum1enn!!l pracą,. Chor ~lewlel~l, ale do· (bez zmiany); listy zastawne w obiegu 90,600 (przyb. 

Giełda Londyńska. 
Welwlti Uf), Petel'sl,urg 
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biegłym osób dziewifj6dziesiąt i jedna, o 19 brze wyuczony; aktorowI e grający role w 1,000)." ,,' . 
T A R G I Ł Ó D Z KlE. 
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więcej aniżeli w tygodniu poprzednim. komedyach, w operetce biorą: udział w cM. . Paryz',4 cz~rwca. Wykaz ban~u, paustwa (w t y
Śmiertelność wzmogła siA pomiAdzy dzieć- sach 'panie toż samo. Tym sposobem kaź- sllj,cach franko w). Gotowka. w zloclll 1,392,700 (przy~). 

. I) • "'.); d ł d' '. . 'dl '1' 600), w srebrze 1,132,200 (przyb. 200)j portfel Poniedziałek, dnia, 7 czerwca 1886 1". 
ro~ o 2. ~ypadko.w, a pom~ędzy or?s y~ . y J?r!\ruJe. we e:Sl, 1 ~ylko tym sposobem głównego banku i filij 870;20:> (ubyto' 53,200); not y S p r z e (1 a. n o: 
mI zmm~Js~ył:a Sl~? 6. 1'3'lezwykl~ ~Ii'l~lkl lstmec. moze teatr. p~owmcyonalny. W 80- IV obi~gu 2,837,100 (przyb.82,HOil); prywatny~achu- Stacya towarowa. 
procent smlertelnosCl pomiędzy dZlecml w botlil-odegrano dWl(~JednoaktÓwki: Klopo- ne~ b1eżący 848,5UO (ubylo 35,990); s~ldo pau.o.t.wo-
tygodniu ubiegłym mÓgł być wypadkowym, ty czułego serca" 'rzecz bez wart~ści __ ,we 105,300 (ubJło 121,900); ogol zahczek 279,200 Pszenica 75 od 1'9. 7.00 do rs. 7,10 za kor. 

l . t' O hod ić . aki" ch b d t k t h "1 '.J d .' ., (ubyło 8,900). Olvies 185,,, ,,, 3.45 do ra. .- " " a ~ mo~e e~ p c z ~ J, ~Js o,~o Y u, a ną . r0.oc. )VI ę "e!3il z nas ozem e Petersburg, 4 czerwca. Weksle na LOIldyn 23'/2! 
epIdemICzneJ, zwłaszcza, ze smlertelnosc ta slę.muSlll l'operetkę Offenbacha "Bęben." na Hamburg 200'1" na Amstardam 1185/s, na Pary~ ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
wzrastą sYl>tematycznie od ~rzech tygodni. W niedzielEil przed/ltawiono operetkę Bazi- 24~1/2' '(2i~per~aty 8.34! rosyjska ~r~miowa p.ozyczka DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSer. 
Upraszamy pp. lekarzy o mformacye od- na w 3 aktach p.t. 'Wyprawa do Chin" ~-eJ emlsyl Ut /ł;" takalI II 6!U. 2-:5 /~, rosYJska P?- Urodzeń ou dnia 31 rriaJ'a do (; czerwca wl"cznie było 

" ł h' " ,l 'd' " ., zyczka z roku 18/3 1573/s, fL pozyczka. wschouUla .. 
Dosne. .,. . . pe Ul}: UmOIU .1. ~e O YJ~~ •. :v person~lu 1003/4> lU poż. wschodnia. '101; GOfo renta złota W parafii kalot. Dzieci ?;ywych 63, a mianowicie: 

(_) TargI łodzkl~. Na. ~tacy~ t51war~weJ: te~tl'alnym .~da~ą Sllil wyroz~llac z~ol~ośCla- 1ą6, 50[0 Jisty v.ast. zie!Usk. 1623/8,~kcye. ~osyjs~. chtopcQW 28, dzielvczą,t 35, z tej liczby dzieci ślqu
sprzedano' wczora' sto osmdzlesItbt kIlka lm pp. F,elmskl, 'Jarsz,ew.skl, :M:ar1an l Swa- WleJ. D. ~. 258, koleI knrsko-kl,lowskIeJ 37~, nych 57, nieślubnych !l, N,eżywo urodzOtlych 3, 

~ J t b kbk d k t 760 ~ al'SZawsltl w tej liczbie ślubnych 2, nieśluhnych 1. 
korcy owsa nadeszłego z Piotrkowa, po 3 ryczewski oraz panie·Bartoszewska i J e- pe ersaurks It an., ys on,ok'":Y b k' d"l h 'II W ,,'aralii ewang, Dzieci żywych 38 a mianowicie: , , . . k ' " " , '... . G b" k" bank ya on owy 310, rosyJs l an a aJll u 
rs. 45 kop., opro?z ~egQ 75 korc~ pszemcy Z16rs a, .me ,mowlllic. JUz o pam ra I~S le.), zagr. 331, dyskonto prywatne 33/t %. chłopców 26, dziewcz!!t 12, z tej liczby dzieci ślub-
Z Kutna i KrośmewlC po 71's. 1 71's. 10 wybornej aktorce -charakterystyczneJ' Na Berlin, 5 czerwca. Bilety bo.nlcl1, ro~yjsltiego nych 36, nieślubnych 2. Niezywo urodzonych -, 
kop. Nabywcami owsa byli handlarze miej- czele operetki stoi pani Jarszewska, obda- 19~.45; EO/~ listy z!l;stawne 62.4,), 4% list.\' likwid~ w ;?lroi~~~~~y:~~bIl.~i:ci'ź~~~~~h~l,ll~-;ianowici6: 
snowi pszenicy zaś piekarze ,pabianiccy. rzona silnym i dźwięcznym głosem' pan cyJue ~7.?O, 50}) llozycz~a wschoclnla II 8"'70' 62·~o/, ch'opco'w16, dziewczllt' 7, r; t,e; liczby ślubnych 23, " . S ' k' t " . ' . ł .' l lU emlsJl 62,75, 4% pozyczlnt. z 1S80 r. 88. , 1) fi i '0 J 

(-) Na targu by.dl~cym. w Warszawle za: truczy~s. l, enormo, spraWIa SIę wca e listy zastawne rosyjskie 100.00, kupony l\e\ł1'l 32225, nieślllbllych-. Nieżywo urodzonych-, w tej licz-
kupiono w tygodmu ubIegłym do LodzI przyzwoIcIe.".. 5% pozyczk .... pJ'emiowa z 1864 roku 150.40, to.ka~ z bie ślnbnieślubnych -, 
200 sztnk wołów i 500 sztuk wieprzy. Pła- Przedstawienia należy rozpoczynać pun- 1866 r, 140.1n~ nkcye ~a.nkn hamll~wego 84.00, dy. MałZefislwa :<1~w",rt.1l w dniu 5 i 6 czerwca: 

• lu nailepszego 164' rs. za śre- ktualnie, ażeby, nie. p' l'z.ecią:galy siA do pó- skontowego 70.50, ur. zel. W"'l'g7., ":lcd. 252.9~; ak- w parafii kalot. 7, a mianowicie: Edwo.rd Meldner 
co~o za wo J .'" , ~, , ' • ); cyekredytb"" .. austryackle,4ó6.5-0,lla]now9o:apozYllzka z Emmlb Her!el, M~teuBz Snycerz z Zofilb Tłuczek, 
dmego 120 rs., za. po~ledmego 85- 90 rs., z~a. N]~zawadZlłabytakze lepsza cokol- rosyjska 100.40, 60f0 renta 1'0Byjoka 114,60, uyskon~o Stamsław RaBoski z Antoniną, Antonin/! Dankow-
za pud żywej wagI WIeprza 3 rs. 80 kop., WIek orkIestra. 30Jo, prywatne P/g Ole' _ ' sk!!, Konstanty Kolowrotkiewicz z Waleryą, D;.;won-
albo na sztuki za wieprza tuczonego 50 rs., LO~dyn, 5 czerwca w poludme. Konsole 10fJbJs, kowskilJ, Franlliszek Barowski z Katarzyną, Denur, 
t: d' '1 d . 20 prusklB 4% kousola 105, tnrec. konw. HP/16' rosYJ- Józef Pruszkowski z Anną, Winte,., Wincenty Szwarc 
",re mego 30 rs., pos e mego rs. . KRONIKA ska poź. ~ 1873 r. 983/,; 4%; renta zloto. wag. z Maryanolb Korc. 

(-) Zakład, hydropatyczny ma zam11t! za- KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. B5'/2' 86TJpskn 703/8, llll.ulcu ottOJiui.ilsklego 11'/2. W paralii awanII· 2, a mianowioie; Benjamin Ka-
łożyĆ w ną,szem mieście kilka osób, mIędzy 10mharąY 951.6' akc}'fJ kana~1l Huezkiego 84,1'01 Frenel z Teres!) RideI, Bogumił Szyrmcr z 
nimi J' eden z tute1szych przemysłowców spokoJme. J ulianną, KIimt. 
O· J ?' Ferye. s~dowe w sądzie okręgowym Petersburg, 4 czerwca. r,ój w m. 42.50, na sier. 42.óO.Starozakonnyc/l. -

lekawa rzecz, ską:d wezm!ll wody. . . t k k' ' . d' 13 Pszemca w m. 11.25. Żyto w m. 'l.lO. Owies w m. Zmarli w 'dniu 5 i 6 czerwca: 
(_) W kilku ostatnich numerach lIPrzYJa- plO r OWS lm rozpoczn~ s~~ ma -go 4.75. Konopie w m,44.50 Siemie lniane w m. 16.00; Kalolicy: dzieci do lat. Ió-tu zmarto 15, w tej 

. ł k' b. m. i trwać będ fi do dnia 13-go wrze· d l' b' 1.' . 6 l' t 9 1 l L <, t' CIela. dzieci" spotykamy różne łamig ów I - 'tI powiet~ze pogo ne. ., lUZ 16 CUiOpCOW ! ZleWCZ!! ; { oros ycu ", w al 
układane przez dzieci z Łodzi. Śnia. Berhn, 5 c~e~wca, . larg ,zhozowy. Pezenicl> liczhie m\lzczyzn l, kobiet 2, a miJl.nowicia: 

( 
." _ Maszyn do 'szycia tak znacznl'!l ilość za- ospale, 'IV JllleJscu 145 - J65, na cz. -, na Wiktorya Wolf, lat '/3, Andrzej Kozak, lat 42, Anna 

. -) Gazeta petersburska "NowostI pozy· stawiono w lombardach warszawskich, że cz. lp. 147, na lp. sier. 149, tlll. wrz. pa~. 152 1
/40 Arnold, lat 73. 

skala sobie vi ŁQdzi korespondenta. . - na paź. list. 1543/., na list. gr. 155. Zyto 8Ia~0, ,Ewangelicy: Jh:inci ,l, Il1.t. lI)·tll ?;tnarlo 7, w tej 
(-)Nieruchomość N., 520 przy ulicy nie chcą ju~ ich .w.ięcej przYJmować, ant w m.J27-.136, na cz. H!33/ł , na cz. lp. 1333/4 , nalp. ~l.er. liczbie chłopców 5, ,ldl:wcz,~t 2; d\ll'uslyr:h-, w tej 

Piotrkow k' . (F K r k') t' n ' prolongowac dawmeJ zastawionych.. '134, na. 3le:.wrz.-, na wrz. paź. 13~3/ł' na paź.,l~s~. lic&bie m,~zc7.yzu -, Kohie\.-, 1\ mi,mowicie:
na r s lej • a 1S lego,. wys awlO ą _ Straszna burza szalała nad W llnem d. 1363/., nallat. gr.-, na gr. st.-, na;st.lt. - . .'Jllcztnlen starozakonni: lhieci do lat 15·tn z1narlo -, '" tej 

b 
lCytacyę przez towarzystwo kredytowe? 31 Przy ulewnym deszczu piorun u. WmIejllcu 115,]80. Owies bezruchu, w mIejscu 125 liczbie chtopców-, dziewcz!!t-j doro9lvch 2, w tej 

na y1 fabrykant p. ,Meyer za sumę rublI z. m. . . W· h l d h ' -162, na cz. --, na cz. lp. 127'/J' na lp. iczbie m~i:ozyzn 1, k1lhiet'1, a miaullwioio: , 
44,920. derzał po plOrume.. . lC er zrywa ac y, sier.126 1/2, na sier. wrz.-,ua wl'z. pa~. 1261/2, na paź. Bomba, lcek, lat 55, Rozenblat Mindla Rywka, lat 17. 
,(_l Świ t . "t' ' ,.' wyrywalz korzemaml d:zewa; wywracał list. -, na list. gr. :-.. (i"och warzel.155,201l, pa-

dziś wieczó~ a ~ t Izra~hbo~ z:czydnaj!JJ ~Hii slupy telegraficzne. OdplOrunow znalazło stewny 130-142, Olej ·Imauy w m.-, rzepRkowy w 
n " em l rw:=tc . ~ l}: wa Dl, mla- ,,' , kilka osób m. h. becz. 42.4. Okowita w m. be" becz. 37. LISTA PRZYJEZDNYCH. . 

O\\;lCle przez środę l czwartek. sm1erc· Szcz.ocin, 5 czerwca. Pa~euj(\o. ospale, w m., 
(~r) . Na .stacyitelegraficznej w Warszawie 146~1~5, n~ cz. lp. 154.00, na wrz. paź: 156.50. Żyto Hotel Vi~~ria_. HMgO Sakal zWarazawy" 

znaJd'ą:tJI} Sl';} telegramy niedof§czone, nade. baz 'zmIany, w m.120-IS0, na cz.lp.130.00, na wrr.. Fryderyk z Bothna, Llbrach z Warszl\wy. 



4 DZIEN~1JK ŁbDZK1. Nr. 125 

o G Ł o s z E N I A. 

!!~.}l:'!~,~o. !~i~~~1nló~ Plac do {t nr 7 orla,BII a QII...,nrl" .~,YI!~~~!z,erhla!jar~~~~!~ŚCj~r!~Yl1~~rH~Y.!~~~~ni~JedZ~iern. 
do wyzszeJ szkoły rzemleślm- U p IJull 1----------.--1 ChOIDOSCl w m. cLO( Zl pOJ.ozone, z POWO( u mezapłacenia raty r t 
czej, ja~o ~ do przy ulicy ~iotrkow8kiej pod N. 763, polecają dowej 1885 l'. :vysta,?ione ZOSh1\ly .n:11spr~edaż przez publiczne ~1c~1:: 
sZ';1ka zaJ~cla na. obok aptekI p. Stopczyka. Bliższa cye, odbywać SIę mające (\ gO(. zlm~ l-~J. z rana, w kancellar i W • 
eJ.); Bhzsza. . wiadomość pod tym samym nume- zakłady DfZEillysłoWo- chemio1ll8 działu Hypotec7.ne~o przy ulIcy. Sred~leJ P?~ Nl'. 427 w m,Y Łod~ 

. szkole.4 klasoweJ. . . . u wŁaściciela. 629.;.-6-2 przed wyznaczonenll notaryus~alll1, a mH\nOWICle: ' 
neJ u p. MeJer przy ullCY CegIeł a) pod Nr. 140 ~rz~' :ulICY R:;:n:~ ątary,. ?hc~ą;żona. poiyczk~ 
nianej, Nr. 272-i.· 633-3-2 etnie mIeszkanie, W, Karpiński & W. LeppBrt warzystwa rs. 2,200 1 ,adlU~ (~O hcyta.cYl ztozyc SIę lllaJ~ce w 'no-

• • • wiorst od stacyi drogi ż. w. si rs. 440; licytacya l'01:P?e~ll1e Sl~ .ocl su.mmy rs. 3,300; termin s~'ze-
P--PoszukuJe miejSCa w. Noworadomsk, dom muro- W Wars2.awie,jElektoralna 37· daży wyznaczono _,na dZIel; 0. (17) slerpma 1886 roku przed nOLar 'u-

GOSPODYNI w mieście Ło wany.w ogrodzie o 6 pokojach il._""-______ .....;3;.;;4;.;;.6-.-.;;;::l.,;;,4-....;.5- • .Jlszem Juliuszem Gruszczyllskuu. J 
osoba w~ile wieku. Łaskawe k~chm, z umebł~waniem, naczy- b) pod Nr. 119 i 141 przy ulicy~ DrewIlO~6kiej i Rynku 8tal'Jm 
ty składać prosz'i} w redakcyi. me~ kuchennem l stolowem, las' ·ążo.na pożycz~ą towarzys.twa rs. 4,000; Y~dll~m do licytacyi złożyĆ 
niejszego pisma pod lit. V. L.· kąpIel w miejscu. :Bliższa ę mające wynosl rs. 900, lIcytacya .r,:zp~CZnH:l 81~ od summy rs. 6,750' 

. 631"':-3-2 mość u M. Przerodzkiej, ul. Piotr- Tlómaczenia do weksli termin sprzedaży wyznaczono Da. d~leIl , (19) sierpnia i886 rok~ 
kowska, dom braci Schroter N. 217. przed notaryuszem Janem K~mock~m. . . 

638-2-1 sil do nabycia w kantorze c) pod Nr. 522 przy ullCY PlOtrkowskleJ, obeil\źona pożyczką: 

Potrzeba robotników drukarni "Dziennika ~owarzystwa ~s. 21,000 i vadiU1~l d? licytac)'i dożyć si~ majILce wyrlO-
Łódzkiego". SI 1'8. 4,200, lIcytacya rozpOC.Z~le SIę: od . sum.my rs~ 31,500; termin do kopania torfu. 

wiadomość w kantorze ase
. . nizacyi, ulica Dzielna Nr. 

501-B. 596-6-6 

sprzedaży wyznaczono n~ dZ1.en 8 (20) Slerpl1la 1880 r. przed nota
ryuszem Romanem DamelewlCzem. 

mebli i l'obót budoTH.",u'Hlłh d) pod Nr. 750 przy ulicy Piotrkowskiej, obciążona pożyczką, 
oraz warzystwa rs. 5,500; vadium do licytacyi złożyć si~ majlJ:ce wynosi 

. . ~ ;.. 

".. " "\ ~'. 

_ .+PABRYKA. ŻlLUZYJ lł.II~""''''''.''.'''IOI''''''''''''''''''.~ 1'8. 1,100; licytacya rozpocznie si~ od sumy rs. 8,250; termin sprzedaży 
O 

'·1 b .i.. wyznaczono na dzień 11 (23) sierpnia 1886 roku, przed notarym~zem 
Zarząd dr. żel. A S E E pusm, a prasę roszura ,. Juliuszem Gruszczyńskim. 

F b Ł ~d .. .• TI'B RT pod tytutem + e) pod Nr. 756, przy .ulicy Pi~trkow~kiej:. ~bc~ążon~ pożyczklb 
a . ryczno-, o zkleJ· W d Ł' d k ,,+ Towllrzystv.:a 1'8. 19,600; vad.lUIll. do llCytacyI złozyc Sl(~ maJ4ce wynosi 

podaje do wiadomości osób in ulica Św. Andrzeja N. 761. ~ a ~ z a + 3,920; licytacya rozpoczme SIę od sumy rs. 29,400; termin sprze· 
sowanych"że wszystkie towary Poleca się do wykonania + daży wyznaczono na c1zi~ń 12 (24) sierpnia 1876 roku przed nota-
byle na st. Łódź od 19 k . ULUBIONYOH ". ryuszem Janem Ka,mockun. 
(1 maja) 1886 roku do 20 • I • d · h pod względem sanitaruym + f) pod Nr. 270·B, pr~y ulicy. Zach~dniej., ob~ią,żon~ pożyczk~ 
czerwca), 1886 roku, a nie wy za UZYJ rewnlanyc i technicznym + Towarzy~twa 1's. 3:900; Va?lll~ do IICytacyI z!OZYC SIę lll~J~ce wynosi 
na do 19 września (lpazdziern nawewnątrll i zewn~trz okien, WY- skreślili + . 780; licytacya r.oz,poc_zme _ SIę. od ~Ullly rs. 0,850 j terllllU sprzedaży 
1886 k d b konywa ter. wszelkie reperacye w n d 13 (2') 1886 d t ro u, sprze ane t):~ fnchu po cenach najprzystęp. A. Fuchs i Kniehowiecki. + wyznaczono a Zleno Slerpma r. prze no aryuszem Ro-
publiczną1icytacyę dla me,lszych. i jest do nabycia w redakcyi + manem) Daml·elN~wic1Z4eI21. l' Z' k'· b' • 
leźności drodze żelaznej Gotowe, doskonale meble, oraz' "Dziennika Łódzkiego" i we g . po,c J.: 1; b, p;'zy U ley. glel'~ lej, ? ,CIą,~Ol1a P?zyczką, To: 
cych, . a to w myśl art. i wiedeńskie sprzedajfb się + wszystldch księgar. ml·eJ·scow. + warzystw ~ 1S. 2,000; vadnu.n d.o lIcytacyI zlozy~ SIę ·ll1aJące wynosl 
N · ... t· d . t d ' tamze po cenach najtańszych. .. .. 500 l t 1 3 aJwyzeJ za WIeI' zoneJ us &wy rog 614-6-5 \i7 ... + .... + .... @ ... ++ ....... ~ rs. ; lcyacya rozpOCZllle SHJ Ol sumy rs. ,750; termin sprzedaży 
żelaznych rosyjskich. 637-3-1I«1! ........ -'4~ .......... IIlI~~ ................. , wyznaczono na dzień 14 (26) sierpnhL 1886 roku przed notaryuszem 

Juliuszem Gruszczyńskim. 
200 sztuk . h) pod Nr. 320-s, przy ulic~ Konstantynow8kiej, obci~żona po-

k
' , zyczk~ Towarzyst~a rs. 9,000; vadll!-ffi ?O licytacyi złożyć się maj~ce IW lQubiono 

w dni n 5 b.m. N'ACHKARTĘ wy
danlll przez magistrat na imię J 
fa Abramczyka. .641-1-1 

Gaza jeDwabna na pytle 
szwajcarska. wyborowa ~z ~·DOW ~~a~~w wynOSI :-8. ],800; lIcytacya l'?zpoczme s}(~.od S~llly r8. 13,500; termin 

sprzedazy wyznaczono na dZlen 18 (30) slerpma 1886 roku pr~ed no-
taryuszem Janem Kamockim. 

do sprzedania na wsi w bliskości .~) pod ~r. 320-dd i 320·EEE, przy ulicy Konstantynowskiej, 
'. W:iadomość w aptece W -go Ob~lą~ona I?ozyczką t~warzystwa 1'8. 35,500; vaclium do licytacyi zŁo-

Czwarta. część losu Nr. 10,233 Ut. d. u Goebla, . ullCa Piotrkowska, N. 256. c S1t~ !naJące :""ynosl rs. 7,100 j licytacya rozpoeznie sil;} od sumy 

RajtaRiej 

do klasy pi~tej 146 loteryi & JankowskU Warszawa w ŁodZI. 640-:-3-1 53,200, termm sprzedaży wyznaczono na dzień 19 (31) sierpnia 

A G I N A 
111. Marszałkowska 111. 1886 roku przed notaryuszem Romanem Danielewiczem. Z Ę Ł . 370-9-4 . k) pod Nr. 786-c, przy ulcy Zachodniej i Promenada zwanejl 

niżej podpisanemu. ZnalazcfJ y.pra- I R 3 Ob~lą~ona J?ożyczki!l t~warzystwa rs .. 7,000; vadium d? I~9ytacyi zło-
sza się o zwrot takowej do magi- S nagrody zyc Sl§ maJ~ce W1nOSl rs. 1,400 i lIcytacya rozpoczme SIę od sumy 
stratu lub też do kantoru miejsco.. • . 10,?00; termm sprzedaży wyznaczono na dzień 20 sierpnia (1 
wego kol'e.ktor.a E. Kn~pf,. u któ~e. Dr. Maj kowski otrzyma ten, kto da znać gazie się wr:;;eśma) 1886 roku przed notaryuszem Juliuszem Gl'nSzczyflskim. 
go odpowIedme zastrzezeme zroblO- • znajduje 1 sztuka trzody chlewnej 593-3-2 
nem zostalo. praktykować będZie przez która we środę t. j. dnia 2 b. m. -

Maksymilian Kaczorowski. cały seżon kąpielowy zgin)llaz ulicy Nowo-Pańskiej. 'Via SZCZEPIENIE OSpy~ 
634-3-2 mar w HUS 1i.1J. 536~1-4 doU1OŚć złożyć prosz~' w redak mar- ~ . . . . 6 

=====~~====4==========~~~~~~~~==~;g;;;--21 ochronnej wyłącznie krowianką~ odbywam jak lat poprzed
nich coclziennie od 2 - 3 po południu, 

--
'IW & ~ IV j e. ZA 

Berhn ., (168-) dl. ter. ! d 100 lur. 
• • •.. (167 1/-:) lu-. ter. ~d. 100 mr. 

Inne niem. miastn bank. dl. ter, 2 d. 100 mr. 

" '1 n ) kro ter.· 2 d. 100 mr. 
Londyn . dl. ter. B 11'1. i L. 

" 
kr.ter. Sm. 1 L. 

Paryz. dl. ter. 10 d. 100 l,'r. 

" . . kro ter. 10 (1. 100 Fr. 
Wiedeń . dl. ter. 8 d. 100 tlor. 

(155-) kro ter. 8 d. 100 1101'. u • , 
dl ter. B d. lO{) rR. 

Dys- W cilhgu gielJy 
konto 

z~dano 'I chciano pln.c. 
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)ł " "Hl" 100r. !j 101:2&1:' w· WIU'Bz!l.wie2f,Or. 345.-' 346.-; 343.-
" " "7l 5; =.=" War. Hall. DYG: ~r)()r. 311.25 312 - . 3U9 

RO\l.l'oz.Pr.IH.l!l641I3m. .1) Ban li wLodlnJ""r I i -.-' --
" 1T " ,,]SIJ6Hem. fi -.- -:-. :: WI!.I':T~w.Ub.()dO;;i~1 -.-\.. 'I 

BiletyBan Pań.ROB. lem. ó -'-1 z wp!. 1'0. 1.25 ~50r. -.- -'.-: 185.·· 
n ,: " .. 11" Ó -.- -.- 7J W&l'.Tow.l!'.Cukl'uiillO I I· \ 
0\ ;j " h lU II t'; -.- -.-- " Uukr.Dobrzel 5UOr. ~ =.=\ =.= . =.= 
" " ~} "IV" 5 -,-1 Jóy;efów ~i)Ot'.'" -.~ -.-1175.-

Listy :llllttllwne (:ealOOr.l!) -.- -.-, . -.- :: ~ Czerek 250r. ~ ,) 
n n z.r.1869".Ilit.A . .b -.-J l -;:·-1 -.-, JI " llermanów2ljOr, ~ =:=1 =:=1160:= 
Jl "Ił " "lih.H. ~ -.-} (lO\J.80i 100.40\ t1 " LY8Z~owic.~~Or. 5 -,-1 -. ..:..\ 
:: :::: Ś~r:lil~~le 5 =:=('11 =::1 :·=1' :: :: ~:~:~~cice ~~:::'I ~ -·-1 ='='1 
" ,,)) "lit.~!} -,- -'-I -.- n 'l'. W. ]( Stali 10001'. I .g =:=~ 700·-, 
Ja "U " . lna<!' fi --.-1 -'-1' ..... - "Tow. Lilpop, H.a.u i ~ I \' 
n "" l:jer.llllit.A. 5 -.-, r -,- -.- LOt'w~nBteill IOUOr. N _ •• -, --j 

li ~) 1J "lit.B. 5 . -.-, 100.80i 100.40, 11 Tow. Zakł:. JIla·a.l. B .. ~ \ \. 
~I "1> n maif! f', -'-l -'-1 -.- Hantkew War.1000r. ~ -·-1 _._. 
'1 )' n ~er.l V gt .. ~. I) -.- J -.- -:- -I "ToW'. ZaktGórnicz)'ch :: ; I 
u "" "ut.b. ~ -.- ł -·-1 -·-1 StsrachowickichlOOr. -.--j 70-1 65 -
Ił .. " )1 małe" -.- i -'-, -,- 1 Tow.Wat.F!.\b . .M.a.c'h. l I 
fi n" l:ierJIl.VAB. ó 98101520t . 98.S?\ 98 .. -, 1 Narz.Rol.iOtll. 100 t'. I· '-·-1 I 

Li~ty,,;st.m 'Var8~. ~~~~ l) -.-, 983D j 9S'-1 "Warn. 'l'. Kop. w~glil i I l -·-1 " " ",. li: =. :=1 ~~::gi :.,- ~&k{.Hu~niC~YCh2óor.! I j -.-. 275 .- t 250-
n n "" III 1) . _._f 97.05 _.=! n ,row. ZRJd; PI:Z. ,~a~y. J I I I l' 
n 11 n" IV €l _ ~ I 96.80' . . ,,~k.wZa'"!lerClil.;fóOr. I -.-

'~/. 'Ubligi In; Warszawy b ._'._, 9-.1.601 '1J-O~\' • .r;.~z.1l" .. a~tl: lOOr.1 I -·-1 -.-~ 
LllIty zlł.at, m. Lodzi ". l li 95 _ \ . Iemler l H:lw<1da: I -.-: -.-' 

",; ., ,J il 6 _. _ 93:75' " F. C. KonBtancya óOO I I - ·-1 - -I .,-.-- I 
. " u. .". ., ID § 93.-; _.- WartoMI kuponu z potr.l)4·o Li;~~Id.-- -5.2 ~ 

Llatpa.Bt. K T.W :;.Kr. ,3. !) -'-'l -.- List. 'Z81!. ~H}Wf(lłl .' 218.1 ' . .I:'o3.prsm. l tm. 187.4 1 
n 7.. GOlił Wileńskie dl.t. I) _,_ _._ _ •• _ 7l "Dl. v\ al" z .• 11 D 86.8, " II em. lQ8.0 J 
" " krótJrot. ó _._ _._ " n m. Łodzi 46.3 ; 

Wydawca Htefan KCUI8uth . ..,... Reda.ktor Zdzisław KUłako!'IlIJd. ;IJ;OS:UO.l1CllO IJ;ellłl;ypolO. 

Cena szczepienia 1'8. 3. . 

We środy i niedziele dla mniej zamożnych r8. 1 k. iO 
Br. J. Jł1I!jŁOCHI~ 

404-0-0 . nowy dom SS. Scheiblel'a. 

Zawiadamia Sz:wown~ ł'ublicZllOŚC. 
w celu spopularyzowania. swych 

WIN 
Krymskich i Kaukazkich, 

urzlBdzil tutaj w sklepie 

Stowarzyszenia Spożrwczc~o, 
przy ulicy Porudniowej w domu W·go Abla, 

gIóvvną sprzedaż' 
gdzie wlIla llaza e DSZ podwyższenia ceny u nas aill praktykujlbcej eprzeąaws,lle 
bywajl!, a to za butelk~ wytl'awnego od kop. 30 i slodkiego lub tez ozel'
wonego od kop. Sri i wyżej. Wina nasze są, analizowaDf~ przez urs%d Le-
karski i za t.nva!ość 830 60-17 

DRUKARNIA 

~11J)Z!Em A ~6JJZl!Kmg~ 
Nr. 275. ~ ŁODZI Nr ai5 

ulica. Piotrkowska, Hotel Ha.mburski • ł 

Pl'zyj-muje do "obaty : 

~ Dzida., bl'oszul'Y w polskim, rosyjskim i 
niemieckim języku, tabele, cYI'kuIarze, me
mOl'anda, l'aclmnki, bilety wizytowe, ad~esy 
i t. p., które wykonywa eleganckO l po 
cenach przystępnych . 


