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takie wciągnllJciem pTzeznaczonych na u-
Rada państwa w departamencie ekono- trzymanie gimnazyum łódzkiego w drugiej 

mii pailstwowej, rozpatrzywszy przed- połowi!} r. b. 5,660 1'S. do dodatkowego 
stawienie ministeryum oświecenia o otwo-. budżetu miejskiego na 1886 r. \V celu wy
rzeniu w Łodzi gimnazyum męzkiego, za- asygnowania takowych z sum kasy miej
opiniowała : skiej, z których i nadal zaspakajane będą 

1. Założyć od d. 1 (13) lipca 1886 r., ofiarowane przez miasto na. cel powyższy 
w m. Łodzi gimnazyum męzkie ośmiokla- po 11,510 rs. rocznie. O czem p. prezy
klasowe z warunkiem, aby w l'. b., otwo- dent podaje do wiadomości mieszkańców 
l'zonl} była klasa przygotowawcza i pierw- m. Łodzi. 

poprawIac. Prawie w ten sam spos6b< od- Z inIcyatywy towarzystwa:oo.bęcł1b 8ię-w ro
zywają: się z guberni kieleckiej. . W sie- k~ bieżącym wystawy rolnicze gminne w 
dleckiej znów pszenica siana wcześnie na kIlkn miejscowościach guberni wileilskiej. 
gruncie przepuszczalnym - przedstawia Puławski (nowo-aloksandrvjski) instytut 
silJ wybornie, siana dosye późno lub na, rolniczo-leśny. liczy w tym" roku 256 stu
gruncie nieprzepuszczaluym - średnio, a w dentów, o 55 więcej, aniżeli w roku ze
niektórych miejscach źle; żyto wogóle mniej sdym: na wydziale ogólnym 108, na wy
niż mierne; rzepaki na gruncie właściwym, llziale gospodarstwa wiejskiego 102; leśni c
ścisłym-średnio, na gruncie wadliwym, li- twa uczy się 46 studentów. Królestwo Pol
cho; koniczyu:;l wogóle doskonała. W gu- skie dostarczyło tylko 30°/0 słuchaczów, re
berni piotrkowskiej spodziewajill się wogóle szta pochodzi z kraju północno i południo
zbiorów miernych, pomimo lepszych waruu- wo-zachodniego i z iunych gubernij Oe8ar
ków atmosferycznych w ostatnich tygo- stwa. sze cztery klasy, w latach zaś następnych, 1---------------

aby dodawano po jednej klasie z kolei. dniach. W warszawskiej i suwalskiej psze- 'W. Lublinie projektowan~ jest na wrze
nica obiecuje plon dobry; żyto przedstawia sień w.1jstawft rolniczo-przemysłowa, wyl~cz
się niepokaźnie; rośliny pastewne bardzo nie guberni lubelskiej. Koszty Ul'zą.dzeuia. 
dobrze. wystawy biorlll na siebie projektodawcy, 0-

2. Utrzymanie wspomnionego gimm).
zyum w drugiej połowie roku' bieżącego, 
ma być pokryte ze środków ofiarowanych 
na ten cel przez miejscowych obywateli. 
· 3. Wnosić do właściwych działów pro

jektów budżetu ministeryum oświecenia na 
utrzymanie gimnazyum łódzkiego: w 1887 
r. - 13,585 l's., w 1888 r. - 15,760 rs., 
w 1889 r. - 19,165 rs., w 1890 1'.-

22,360 rs., poczynają:c zaś od r. 1891 po 
23,020 rs. l'ocznie, ofiarowane zaś przez o
bywateli miejscowych, rocznie po 11,510 
rs. wykazywać, począwszy od 1887 r. w wy
kazie przychodów ministeryum oświecenia, 
jako zapomogę kasie 'państwa na utrzyma-
nie wspomnionego gimnazyum, i 

4. Gdyby z sum etatowy~h gilllllazyum 
łódzkiego pozostały jakie oszczędności, ta
kowe podzielić na dwie części: jednę pro
porcyonalną: wydatkom skarbu przesyłać na 
zasadzie ogólnej do kasy państwa, drugą: zaś 
pozostawiać do rozporzą:dzenia obywateli 
miejscowych w celu użycia na potrzeby gi-
mnazyum. 

PRZEGLĄD 

ruchu przemysłowego i handlowego 
W CESARSTWIE I KItÓrJESTWn:. 

XI. 

O stanie zboża jarego nadchodzą bardzo bywatele ziemscy. Tamże odbyła się nie
pomyślne wiadomości ze wszystkich stron dawno ZOl/stawa koni wlościwlSkiclt, na któ
Królestwa. Zdaje się, że wilgotna pora l'1~' włośi,,'ianie z powiatu lubelskiego i pu
obecna wpłynie i na poprawę ozimin, z nie- ławsldego dostarczyli ogółem 38 sztuk Iw
których okolic dochodzą już bowiem mniej ni, mianowicie 4 ogiery, 14 klaczy i 20 

W~doki urodzajów. -- Towarzystwo rolnicze witeb- pesymistyczne wieści z ostatnich dni z. m. roczniaków. Ogiery nie odznaczały się wca-
akl!l.-Sr.koly ruinieze. - Yvystawy w Lublinie. -- 'd . k d' 'd k' 1 . t kI . , b' t b ł b d Społka eksploatacyi lasów wolyńskich.-ł']'zesllcnie W kaz ym ra:ne, ja otychczas, WIOl e, natonnas ~ acze l zre lę a y y ar za 
w chmielarstwie i spółka chmielarska. _ Gielda urodzajów w Królestwie przedstawiają: się dobre. Największą nagrodę 40 rs. otrzy-
rl'o~uktowa.-E.1ewll.tory zbozowe.-;-Sortownia. zbo: gorzej niż· w roku zeszłym. mał P.aweł Kołodziejczyk z Zęborzyc.. 
za l domy komlsowc p. Kal'czewskIego. '- Wlllokl Z drzew owocowych najwięcej ucierpiały '\V Zytomierzu utworzyli pp. Józef hr. 

lepszych cen. . . b~' t '. d . " b' k" E N k 'lk l '. grusze l Ja :lome, na omlast spo Zlewany Lu Ieńs l l razm.r y '0, spo ę ce em ra-
O :"Ido~ach urodzaJów. tego:~cznych od-I jest obfity urodzaj śliwek; wiśnie obrodziły cyonalnej eksjJlofltal'yi :lasów :,ołJ:jiskicl~. 

zywaJIJl SIę korespondenCl z roznych stron znakomicie. Zawiązano bezpośrednie stosunkI z firmanl1 
kraju mniej więcej ni~pokojąc~. ~uche zi- l O wiele gorzej przedstawia się stan uro- w· Anglii, Belgii, Francyi, Niemczech i 
mna z przymrozkamI w kWletmu, śniegi dzajów w guberniach kraju zachodniego; Austryi. Spółka. ma właścicielów lasów 
sp~dłe w ~iektórych okolicach w pierwszych zewsząd donosz~ o dotkliwych szkodach z uchronić od wyzysku małomiastecżkowych 
dmach maja, nastl;lI~nie ~usza. dość długa powodu zimna i suszy długotrwałej. Ozi- handlarzy, płacących zaledwie. czwartlk część 
powstrzymała rozwóJ roślmnośC1. 1 miny przedstawiaja się wogóle niezadowa- rzeczywistej wartości. Z guberni wołyń

. Z kaliskiego donos~ą, iż ozimi.ny ucier-Ilająco; wzrost trS:-w pastewnych powstrzy- skiej donosz1b dalej o przesileniu w ujJm
pIały do teJSo st?pma,. że w llle~tó~ych I many! wszędzie prawip uczuwać się daje wie dtrttielu, .laka rozwinęła się w latach 
stronach .WZlę~O Sllil do .lCh zaorama; zyto, dotklIwy brak paszy. Wyjątkowo w gub er- ostatnich. Ohmielarstwo w '\Vołyflskiem, 
przedstawIa Slę w całeJ gnberni nieszcze- ni podolskiej i besarabskiej wróżlll obfity zaniedbane od kilkudziesięciu lat, wznowił i 
gólnie. W guberni lubelskiej pszenica do- urodzaj pod wpływem ciepła i deszczów, czesi koloniści; za ich przykładem poszli 
skona~a; ży;o ~o~óle mniej niż. średnie, ale i tam, jak wszędzie, bydło źle przezi- wliLścieiele ziemscy i niebawem doszło do 
rzadkIe, duzo m16Jsc wyprzałych l wy moki mowane, cierpi na brak pożywienia. Dodaj- tego, że niema dziś zagrody wiejskiej bez 
dotąd nie wyschłe na licznych przestrze- my wreszcie, że niebywałe susze wiosenne kilkuset tyczek chmielu. Ohmiel wolyński 
niach; jęczmiona, owsy i koniczyny-wcale sprzyjały ogromnym pożarom wiosek tak nie znajduje zbytu, a tysiące pudów t.ego 
dobre. W Radomskiem pszenica przedsta- w Królestwie jak i w Cesarstwie, a będiie-.. produktu leży bez pożytku. \Niektórzy 
wia się dosyć dobrże, choć nie można li· my mieli bardzo smutny obraz przednów- plantatol'owie zilOszą już chmielniki. 
czyć na zbiór obfity; żyto we wszystkich Im, jaki przechodzi obecnie ludność wło· Z Mińska gubernialnego przeciwnie, aly-
powiatach mniej niż mierne a na gruntach ściańska. chać ozawilllzanill spółki udziałowej, celem 
ciężkich prawie zupełnie zmarniałoj w~tpią, Ze sprawozdania odczytanego . na osta· eksploatacyi. wielkich chmielnikó\v, istniejl1-

W skntek tego i zgodnie z otrzymane m czy zbió.r pokryje nawet miejscowe potrze- tniem walnem zebraniu członków to warzy- cych w Bobrujskiera, a prowadzon ych na 
rozporządzeniem rzą.du gubernialnego piotr- by. Z guberni płockiej donoszą O dobrym stwa rolniczego witebskiego dowiadujemy podstawie najnowszych zastosowa(~, zn:1uych 
kowskiego z d. 13 (25) maja r. b. N. 2735, stanie pszenicy i rzepaków; żyto przedsta- się, że towarzystwo posiada fnnduszu 5,696 n~ zacllOdzie Europy. ~półka staJo do ;val-

wia, się licho, mianowicie na sapach i grun- rs., z czego pl'zeznaązono 4,373 rs. ria za- kI z przyw?zem zag~'ttmcznym, k.tory w lato
p. prezydent miasta zajął się wyszukaniem tach lekkich, gdzie silne wichry wyrządziły łożenie szkoly rolniczej. Do towttrzystwa cie me~ezplecz~ym J~st. dllt kraJowych pro
i najęciem odpowiedniego lokalu, na po- zI.1aczne szkody przez wywianie; jarzyny do- należy 225 członków rzeczywistych, 8 ho· dllcentow chm~elu, J~IZ .ze w~gIędu na ~o
~ieszczenie wspomnianego gimnazyum, a pIero po ostatnich deszczach zaczynają się horowych i 14 członków korespondentów. godne warunki, w .laltJch SIę o.§.arowuJe. 

JEGO CESARSKA MOŚĆ powyższą 
opinię rady państwa d. 7 (19) kwietnia r. b. 
NAJWYŻEJ zatwierdzić raczył: i polecił 
wykonać. 

4) l cyprysy.' . Puściła gałązki granatu, spojrzała na nie- 'przedmiotem byl:1 Generosa, :Łona 'Tasś:i 

DON GESUALDO. G~nerosa oparta o drzwi, dalej rozwodzi- go z politowaniem i opuściła dl'zwi kościelne. Tassilo. Z tarasu widział młyn zdaleka, to 
ła Sllj ze swemi żalami, bawiąc się gałąz- - On nic nie rozumie ~ pomyślała w też nie ,raz był w stanie przesiedzieć poło
kI! granatu, którego grube kwiaty nie by- dnchu - jest świ\}tym,' ale nie jest męźczy- WIJ krótkiej, letniej 11OCy, patrząc w dale-Przez O lJ I D Ę. 

-u:;n-

(Dalszy ciąg - pat1'z Nr. 125). 
ZrobIła pornszenie, które dowodziło, że 

mało jlll obchodzi, co nast!!pić może. By
ła w stanie rozpaczy i rozdrażnienia; kłó
tnia jej z m~żem była nadzwyczaj gwałto
wna, przytem kochała ona Falka Melega
ri, nadzorc~ pustego nawp6ł w ruinach 
pałacu, stojącego na brzegu rzeczki, a bę
dącego własnością nieobecnego szlachcica. 

Falko byłto przystojny, wysoki, silny mło
dy człowiek, blondyn, lombardzkiego po
chodzenia, bardzo sympatyczny, wesoły, je
dnem słowem naj zupełniejsze przeciwstawie
nie Tassa TassiIa, który był: niesympaty
czny, ponury i dwa razy starszy od żony. 
· Willa była oddaloną o milfd od młyna; 
Tassilo nie mógł przeszkodzić schadzkom, 
ułatwionym przez najrozmaitsze okoliczno
ści. Nadzorca miał milion powodów na rok 

· do odwiedzenia młyna, a gdy młynarz zwy· 
· myślał go i zabronił wstępu do swego do
mu, nie miał żadnego prawa zabronić mu 
łowić ryby, przechadzac Dad brzegami rze
ki, dawać znaki z tarasu i na:<:naczać schadz
ki w trzcinach lub winnicach. Stosunek ten 
~ógłby tylko przerwać wyjazd jednego z 
ll1~h.'Falko Malegari nie oddaliłby silil z 
mIeJsca, z którem go łączył interes i mi
ł'ośc; nigdy zaś nie przyszło do glowy mly
Darz?wi wywieźć żonę gdzieindziej. Zżył 
<lU 'SIIJ ze swym młynem~ który od pięciu 
pok~leń należał do jego rodziny. Takim 
ludZIOm,. ja.k on, nie może przyjść na myśl, 
.aby ZIDleIl1Ćmiejsce, W które wrośli jak 

ły czerwieńsze od jego warg. Gesualdo zaś zną. kie światełka, migocące w młynie. 
dawal jej dobre rady, chociaż wiedział, że Gesualdo patrzał na uhla gdy szła przez Mial lat 25 i był namiętnie rozkochany, 
s:to~a Jego wywrą na niej tyle wpływu; co I podwórze między cyprysami. Słońce zaszło, z całą: sillJl zakazanej miłości. 
na Jaskółkach. luna szkarłatna biła z nieba i oblewała By~ to blondyn o niebieskich oczt1.ch, do-
~a dowodzenie Gesualda odpowiedziała całlH jej postać. Miała ten piękny chód, brze zbudowany i bardzo wysoki; charakte-

teml słowy: właściwy niektórym włoszkom, do lat 15 ru nie był ~1ni lepszego, ani gorszegu od 
- Dobrze tobie mówić o obowiązkach, nienoszącym obuwia. Światło rzucało blask większo~ci mężczyzn w jego wieku, lecz ja

bo jesteś świętym - rzekła głosem zna- na jej hebanowe włosy, złote zausznice, śli- ko nadzorca był dość uczciwym, a kocha
mionują:cym nie tyle poszanowanie, co po· czne zaokrl~glenie szyi i na jej silne i piliJ- nek był z niego szczery. 
gardę, -lecz ja nie jestem świętl! i nie chcę kne kształty. Falko szybkim krokiem postllspił naprze-
swojej młodości splJdzić przy boku chorego, Gesualdo patrzał na nią i Cieplo jakieś ciw gościowi; wizytę wikarego tłumaczył sa-
ponurego starca. przeszło go od stóp do głowy •. Odwróci'ł bie bliskościlli święta św. Piotra i Pawła, 

- Jesteś w błędzie, moja córko - rzekł się i wszedł do kościoła, by się pomodlić. na które wikary zwyltlepvtl'zebowal kwia-
Gesualdo surowo. Tej nocy Falko Melegari, zsiadłszy do- tów. Chociaż ogrody willi były. zupełnie 

Zarumienił się, nie wiedząc dlaczego. , piero co ze swego siwego konia,dowiedział zaniedbane, jednak obfitowały jeszcze w 
- Nie 'znam się na tych !l.amiętnościach, się, że pal'OCCO St. Bartłomieja go oczekuje. kwiatyniewymagające . żadnego. zachodu. 

lecz wiem, co jest powinność, a twoja jest Willa była niegdyś sławną iprzepysznlls; Dużo tam było lilij, róż, oleandrów hiałych 
jasną. teraz stanowiła jedną z zaniedb'anychpo- i różowych, lawendy i Ulagnolij. 

Nie znał on dobrze natury ludzkiej wo- siadlości młodego, wesołego szlą.chcica Ser - Dobry wieczór, ojcze, tQ prawdziwy 
góle a o naturze kobiecej nie miał naj- Baldo, który przepłukał, co mial, na zaba- dla mniozaszc1.yt. Czy mogę CO' dla' ciebie 
mniejszego wyobrażenia, mimo to zrozu- wy poza Wł'ochami i który prawie nigdy uczynić? 'Jesteni twym pokornym sług!li. 
miał, że Generosa była właśnie w wieku, nie zagllJJdał do swych maj~tków, pozosta- Gesualdo patrzał na niego ciekawie. Ni
w któl'ym młodość i jej potrzeby ł.untowa- wionych na łasce nadzorców, od których o~ gdy IDU się dóti!d nie przypatrzył, choć go 
ly się przeciwko barbarzyńskiemu losowi, trzymywał rachunki, podpisując je niepl'zej- widywał konno i na mszy, choć rozmawiaŁ 
który się stał jej udziałem. Powinność by- rzawszy. z nim nie raz, jednak nie pl'zyjrzał mu siEj 
ła dla niej nienawistną, a im więcej prze· Nadzorca mieszkał w willi na dole, w po- ilui' razu z uwagą. Teraz' spoglądał nafl 
szkód i trudności w jej miłostkach, tem kojach zdobnych freskami, ze złoconemii ciekawie,' podczas gdy bez żaclnego pl'zygo
słodszemi się jej wydawały. :ąyta ona us~o- ~zeźbionem~ sufitami i drzw!ami, .~ poko- towauia tak mu odpowiedział: 
sobienia żywego, gorQscego, me dbała o n~c! Jach, w. kt?~ych stały wspl1małe lozka, nad -Przyszedłem pomówić z tobl1 o Gena-
nie bala się też niebezpieczeństw, które Jej ktÓl'eml WISIał; atlas w lmw~łach,. a wybla- razie Fe, żonie młynarza. 
groziły; nieczułość, którlł żywiła dla m~ża kle ~ywa,~y Zjadały. mole}, ~nyszy. Jeg.o Młody nadZOl'Cf;.silnie silil zacżerwienit 
wzrosła do nienawiści. wąskIe łozko, drewmany stoł l krzesła, dZ1- Był zdumiony i milczał. 
, _ Nie jestem ani drągiem, ani kamie- wnie wyglądały w tych niegdyś. wspa;tia- :.- Ona. cię kocha - rzekł Gesun,1(Jo spo-
niem, hi skallll z granitu, żebym żyła z.aw- łJ:'ch ko,nmatach, ale on o tern. Dl~ myslał, kojnie. 
sze bez miłości - zawołała z żywością l ze Ole lubIł nawet tego zbyt~u, )a~l. go ~ta: 
wzgard!}. czał, tak byl oddany swej mlłosCl, ktoreJ 

(D. c. n.). 
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. .. . d . 'la' I Poayczki wschodnie można' był:o riabywaG al,pari'·1 miflgiąoa.chzimowyc~ i wiosennyonpo r~, 4.05 Z!' UbezpieczeniiirobołnH<ów.Fabl'ykanci e.. 
Dostawcy za~:aUl~zm.' m~ty~ko . u zlek :J~ Pożyczkami premiowemi nie zajmowano ei\} wcale. termiuem 6010 mHlsl~cz.nym;. ~0,900 p. udow .. Z od-

l 
te .. f.Sbul'Scy. pos..tano. w.i.li znieś.c s. ię zinn p . 

browarom dosc wlelklego l merphwego, le 'Najlepiej przedstawiał sil) dział akcyj lmnkowych, staW!}J ,do O~eBYW ,mIesIącach JesIennych z war~~: przemysŁowcami i -udać si~ (lo Jiiinist. ,yml 
dytu w naturze. ale. nadto, dostarc~aJ,~ ,w Halldlo:ve n.abywano. po 345,_ dyskontowe po 311,5?, le.mm l 1.o,9iJO p,udow z ~~ls~~w~do Odesy; w .IUl Z . roś b O 'akna: b,· 'ł . ,.eryum 
wielu W adk~ch gotówki na rozwlmęCle Na podstawIe ostatmchdywlc1end, zuaczy to Około.! slą,each jCsIenuych na przeIobk§. , ; J l' I ,P b ą" J . JSZy. sz~: .za atwleme apra-
. t . YNP . d ' iwnie chcie~ 6%. Z mOlll;\t poszukiwane byłv marki i gulllelly. Oukier. O d e.\! a, 6 czerwca, Rafinada B. ,1'Ol ~~le- wy U ezpleCzema robotmkÓw. 
l~ eresu. a311pro. uc~nCl pr.ze~ ~' Kupony ceJne 50/0.' '.. I go rs, 4,90, Gniwań 1'8.4.85-4,73" Cze~'n~:n~llsk f , "~ __ .'-' __ _ 
hby sprz.edac chmlel 11 ~a goto~~1J \!l~C I Gi~łda petersDurs7ca.. Sprawozl1anie t.ygo~nlOw~ rB, 4,70-4,65; M~czka :li o~!stawlJj ~o OdBiy r". 3,85 j .. 
towar lezy na skladac. h ~ ,pleśmeJ~' SWleżo do dn~a 5 czerwc?,J, ~~sZY~. cy. spek. ulancl wIelcy l 3,80, z przyszłej .kampann 4-4,00. ,'KrOnIka .Łódzka 
za,vi zana s ółka w Mlnsku. luoze te s~o- .d~·ohnl, ~ała pU!)llCZllOSC pl~nlęzn.a," B10wem ca~a --,-- , .', • 

k1)J egulEwać na korzyść niedomagaJą- g~etda Clsnela Sli). w tygodmu ulnegłym ?IJ pOdpl~ PRZEMYSŁ I HANDEL. l 
sun l ur , . : rz b wa Bowna UOWfJl stumi1ion:ow~ pożjczk~ koleJow:tJ, Wo- .(_) Wiezienie wŁadzi W Nr 111 p 
()ego chmIelarstwa, zwłaszcza, ze p Y. y bec wysokinh kursówpif;)cioprocentowych papierów . I k 'd ., Id, i,:tłu warsza'v~" ." .W"·" " " ra. 
Z pomocą dzielny bojownik w postacI cła, państwowych 101 za sto każdy zapraan'11 zapisać ~iJrady se cyl rug/ej, O( z,, '. .. ,l' \ .1 wltIelstwennago 'lestmka czytamy: 
które b~dzie podobno podniesione do 5 rs. fli~ na now~ 'pozyozk§, ,;:puszczon~ po" 9~5~g. z~ st,o, sklego towar~ystwa popieralll~ przeI~y& _~ ~ I Rada państV[a, w po~~czo~ych deyul'tf!,_ 
od uda. . . ?-la .wn?sz9Jcych odrazu catfb oplatę: O?ZJWlS~I~, ze h~udlu, w dnIU 29.z, m., ba,ldzo b~ł.y UZY./ mentach praw 1 ekonOIlln panstwoweti!c' 

WP t t 'h d' h z m otwarto w l wIelkie Hlstytucye hankowe, pOSladaJll:C8. mll10ny WlOne. W kwesty! Slematow,.:. pOlUSZOnej '1 zebraniu r ,t .. . .. d'c,~1t 
os a lllcmac. . . . d rubli na rachuukubiei~cym w banku panstwa, z b' . l' . ' f . , a ogo nem , t OZp,t rzywszy prze aĘa;., 

Warszawie oezekiwamy oddawna g~el ę pro· jeenym prooentem dochotlu roo2nego,star~li sięj.ak na ze ran,lU poprzm llleH\ 'zgO( ~ono ~J\; n. wienie ministra spraw wewnętrznych 0'0. 
duktową dla uJ:atwienia tranzakcYJ zbozem, najwięcej skorzystać z nowej emisyi, 'PomleszczaJfJ,c wykl'eślęnt':i 23 rubryk. 00 do gazetki ~l,OU~ I tworzeniu więzień opatowskiego i łódzkiegD 
mQlk~ c~kreID i t. p. produktami. Pierw~ zm~czną ~z~ść e~'1oio~ kapita~ów sw.obodnych ~v 110- krownik/' oświadczyŁ p. ,Natrtllson1 Jh p. j i o powiększeniu składu straży więziennf 
szez~b!anie prod~centów i kupców °baby~o ~~~r:;~~~e ;~~~iieł~n~i~~~~~sY'p~~~~r:~?~~i~ .r;i~uI~~ Ed rlich zda~ierza, '. w.ydawac w \VarSzt~I: I w w~berniach Królestwa Polskiegol wydal~ 
si~ dl11a 27 m~Ja. :S;and~l mąk.~ ędzle setki i chiesi!JItki milionów rubli, kB;p~tahsCl br~l; w~tygo mk, 1J~SWIl~C?n~, spr~wom cu 10 I Opml§: . .•. . '., , 
odtąd odbywać Sl~ codzIenme pomlęd~y go~ uązi~l w podpisach na pojedyń~ze ~:~:ony, ~e~kl.l wlllctwa, gorzelmctwa l. pl\~OWaIstwa. l?~e I I. Otworzyć w pierwszej połowie 18861'. 
dzinn 121

/, a 21
/. '\V kołach powaznych. dZleSl{))tkl tySl!JlOy, a reszta Pu~)hCZnoLcl. plelllęzneJ, I Z poruszanych kwestYj me przedstawIają, iAzienie karne około miasta Opatowa (.o'J;b 

"z )\, '. .2. II db . '. na ile kto mógt Wielu 'PodpIsywało BH;} na po~e- i lkie'ut re .. w 'Ii ., • • ' • < o~. 
przedstawICIelI ha,De u o y\yaJ.!l! ,sIli) nara- uyńcze obligacye stu-rublowe; Rzeczywis~ej CY!I'Y r W ~ '1 go ] be .SU. k 'd, . t radomska) l wi~Zlellle W m. ŁodZI (gll'n. 
dy nad środkamI" ~elem UJęCIa w k~rby sum podpisaoj'ch w ciągu dwó('~ dr:-i Ule ~oz~a go ne.z.e rał1)~ a cronarY~8Zow ,~Ogl ,6- piotrkowska). . ... ' 
mniejszych po§redmkow w handlu ~bozem, ozn~czyó, lecz w prz:vblii.~niu obh.(lz~J~lrank1",_:e ~espo18kIeJ~ zgromadzlł'o 25 ak~yonał1uszow 11. Współcześnie z.otwarciem oznaCZ0. 

ko.· itR. i t P gdyż tylk.o w takICh wa· w tllągu trzech dm (tlJjOZmB z pom6uzlll ne~ ~ "o leprezentuJących 12,190 akCYJ, na sumę I h .. .' 'l ., 'f.".t. l 
o W C/j .' .~. dd • , '_ czerwca) podpisy w Petersburgu, w fI~o8~wle: w 1 211 000 1'8. Przewodniczą:c p. S. Kr _I nyc ,ml~Js~zam {nI~Cla, zm~tjc aleSz. sąe O-
runkach nowa lfl~tytucya o . ac moze me ogóle w culym kraju, pokryjlłl sum~ eI!l~sYJIlf8 pIZ~- n~ilb~l' zaznacz ł źe W.T ,/ dochód br ~ wy, lstmeJący w m.ŁodZI przy ratuszu 
zaprzeczone usługl kup~om 1 przellJ:y~ł0'Y- szło 20 razy .a wi~c ]?,l'zewyższQt 2 .~Ihardy rub~l, t " ~ lt Y.' 1 l .. ' " " ł ,u- miejskim, razem z istniejącym przy nich 
com a najbardziej rolmkom. Na zJezdZ1e Dotychczas świetny .l'ezultat, pOdplSOW na nO\\l1; O Z e sp oaacyl ,w e1 .zmmeJszy Slld o dozorem ., '.. ' 
'. ' " i roducentów chmielu p1'oje- rent~ kolejow~ nie wywarł :vigkszego wpływ? ;1& 373,030, rs., W porownamu. ~ 18ę4 ~:". co . .'. .,. . , 
pIwowarow p . ,. .' b' tar" papierów publicznych l na kursY' paplerOIY pochodzl ze znacznego zmllleJszema Sle ru- III. PloJekt etatu· zUlządow WlęZlema 
ktow~n~m w lIpcu W 'Varszawl~, ma , ye paCstwowycb, które utl'zymsly 8~~ p).'zy. 100

3
/4, Ichu towarowego. Przewóz.- zboża w r. 1885 krynliulllnego. pod m., .opatowem (w gub. 

p.od.lll.e~llona kw~s. tyawprowadzelll.a chmIelu lOOl~8! ~Ul,lJ/o za p. i~cioproc~~.~o~ve tePO ~Ot;~, .-~~~ l w orównaniu z poprzednim, wykazuje r~<10nlski.ej) i wi~zienia w m. Łodzi (w gub. 
krajowego na. gleld'3 produktową· . d • zatPlll<; l pot proęent?wte'k·~tl~;:tklawEieY9ZY~1 po- zmnfeJ'szenie SiA O 250/ Taki stan rzeczy pIotrkowskiej) przeclstawic. dozatwierclze~ N a stacyach dróg żelaznych polu UlOWO- po eczne utrzyma .. y 'Slti) a!. l • 9 96 'J 'Ii • O' . . nia' N aiw . .. J." C· . k" JY.f" 

" , •. ,. kK'" 1 Nowa ziornie 102~1023J4 za>sześc~opr?centoi,ve 1~1f2-. Itrwa i w r. b. Dochody kolei zn~niejszyly ~, . d, yzszego . ego ,osars lej !.lO-
zacho,dmch, Z~lerzyn a, rzyz~po,. . za pi~cioprocento\Ve,. JeŻe!l.za.s l'?;ch w, t>godn,l~ I si W r. z, O 36000 1'8., a wydatkI wzrosly SeJ. . ..' . • 

Ukrm,uka,. P:r.rhca l Rocbny u!Ząd~ane są u~ieg~y!~, był zn~czllle mmeJ~zy. mz ~aw.ll1;~ u~~~i- ę120000 rs, 'mimo wielu os.zcz dności.. ly.W. cel~ ~tworzen~a· d~zo!u w nowo. 
obecme WIelkIe elewatory, za staramem to- wIedliWIO to mQzna łatwo zaJęCIem, Jatkkl~? OD h6' l "l 2 126 477ę 's. 78 otwleranych miejscach zamkllltJcm, oznM~.o" 

. . 1 . k" k' B do A ł nówaemlsya" wobec której o wszys 113m lUuem OC t· wynolin W 1'. Z. " I • " N" " t . ·1'· d l .. 1& w,arzyst~a.ro n~czego lJOWS lego., . u w~z~ omnian(),P~ży(\zkami premiow~mi ,nie ohmoa-ko. W datki 1614,122 rs.60 kop., ,prze- ny .pl'Z~Z, aJw'yzeJ.. ~a :Vlerc z~ne" ' 5~~n 
e.le.~ato.ro. W p.?dJęłO towarzystwo 'V!.y~.eJ, W .. 8.~O noPwcale a R. ~.c.ya.m~ han~,ów i drog zela~nych~-w łka z~tem (lo~hodu 512334 rs. 18kOP'j ~W.letma 1880,r" 2. (l~) kWletnra . 18ą~. ~'. 
mmonych drog zelaznych .. Rolmk lIzeązo- perowano leIllWOj Je~yll1e tY,lk~dla pod~rzYlll~lil~ Y t. i 'rzew żki przypadaią.ce~ l 37 marca. (8 'kwIetma) 1884 r., OpInIe, 

. znawca p Jan Karc!';ewskl uzysJw,ł POZWO- kursów. Tylko w dwoch dmacn k09t~tlllC: ,1:i~t ad1Po kPlo .rącten U Pl I bY k" 11 75~5 rsJ rady pa.ństwa, ogólny skład strazni1ró\v w 
• . . • . t 't wni zbo' prowadzono mal~ kampanilE dla a cYJ rJ luS . 'i a o 61 erespo s {Q- rzes lej , .... h b' .. K '1 t· p 1 k,i 

lenie na otwarCIe prywa, neJ . SOl' o : które z skały 1 rs, i dla akcyj bankudYSkontowe-/ 15 ko ' ozosta'e cz ste O zysku 600,600 W l\)Z.Le III ac , gil erlllJ·· ro es wa ° s lego 
2a wy. w.ożonego. za. graDlC~;. ~'.' Kar. czews~l g. o. za '~tól'e. lJlaoono 750, 7. ó7, ';66 ra" '3 k~p p źe zai prJcenry od. kapitału za. p. 'O.WJEd~8.Zy'C. p.rzez dOd .. & .. n. ie.do ni.8.g. o .. trz.ecb 
zamierza prócz t~go, o.tworzyc d?my koml· 'Wełna., L ig n i c a, 5 czerwca. ::,p~~e?~~1o o~ ~~', doweg~ wyriOSZtb513 2411's. 40 Iw~ .. , str~żlllków .l, klasy, 39 ~trażników II kla
sowe dla ułatwl.8ma zbyt~. zb?zaŻ' Do~)y ko~o. 3,900 ctr., Z tych I ok~~o ~OOl~~~ 19~ ~,(30! I f a d a u. morzenie 13 566 r8. 10 kop l sy l 3 sttazmkow TII klasy z właściwi! pen~ ·t f k ać bAd!l, w KIJOWie y tomle- sklej, Plaoono Zl~ we U\:l elen ą, ,.. I un usz n "'1 !l. ... .,.. . 
e t~n cyox;o~v 'Ii <tJ ., ' .. ' .' .' 40 m, niżej), ża średnilłi 120-140 m, (30-~5 m, 1'11Zem 526,807 1'S, 50 kop., czyli w papie-I sY'tl. . .... .. . ' 

rz? l. Kam~encui p • . K. dZ,la!a: w ~orobzu niżej), za wetu\:l chłopską 120 -14~ m'd (tfl:k~el tZ:-1 rach licząc 63 950; tytułem' ażia 864594 V. Na pokrycie wydatków, potrzebnych 
mlemu z kilkulIla na'J:i\amozmeJszy~!() y- niej). Pozostało ,tylko tL'och§we;ny . omhlll.la dneJ' I hl? 78· k ',t o d' d. 'd ·1 na utrzymanie zarz~;dui nadzoru w więzie. 

t l ,. tamt ch' ·okolić. uiesprzedanej z powodu ~byt wygol'owanyc. z1: ~n, ru ~ OP", za em rzą OWI wypa a 0- " , , .'~ • ~ . ' . , 
wa e.ami z " y '., ·dl· l··kó .. .. W, f. a NOl'dlingen 2 czerwca, DOWleZlO-lplaClĆ W papIerach 363194 ruble 75 ko_ll1<wh.opa,towskleml łodzklem w SUrłl1łf Ważną w!adko;noś~ a .r~ Dl. w przynO.dSl no 85~ ~t~ Ruch od pocu~tku by! ożywiony, Naj- ł pieJ'@k'13,490,i's.rocznie,obrócic240r8"pozo8ta. 

Glob" . anglels 1 DlIanOWICIe ze z powo u ., ,: 115 . naic:rAścieJ' płacono 100-, ..... , .' .. ' l' k'" t _ , 
".. .,. 'A" ' .. ' d" h w]'zeJ zaplaco~o. m, OJ" l '1 'PrzemeSlenle warszawskIeJ akcYJneJ Jabry- Jł1cę wo nerp.l po zam męclU 15 meJącego W 
numrodzajów W moryce.l pO meslonyc 110 m, PrZe~l\lClOWO kosz~o\Vala wena naJepszRlk" t·l' d O .. t ,d d 't _ m.;P~odzi aresztllsądowego brakuJ'llclł, zaś' 
l t" ta . ortu Angha zmuszoną bę- 108 lU śre',lma 100 m. naJlepsza 90 m" co w pih l S a l o . esalS wa,za ecy owane zos a .. '... . ,., ... "li L/j . 

W;8Z o. W . r ns
P

k·. ' t, ~ . ·1' i:;, w :'boże równa~iu z-rokiem pl'i~szłym stanowi zniżkIl o~o·1 lo W tych dniach na ogólnem zebrani u ak- sumę .13
7
250 rs. \vyznaczyć od d. 1 (13) aty-dZle w tym 1'0 u zaopa rzyc s 'Ii'" .. ' , ' " , • 1887 d . "l . I k' 

. europe'iskie· Na meetyngu w Liwerpoolu i lo 150/~· .. . ' Ul dl . l.) cyollaryuszow. '.. • ctzma ,r,,? w~~ adcelll~ ~ . as! .. kPatU-
.. J l . t'· ." 'ść 'tsunki Wełna. Londyn) 3 czerwca, . He ug og9-, Kasa pożyczkowa przemysłowców lubel- s wa, z wmeslememJeJ o ,W!1aSClweJ ae~ 

Newcast ~'kPoS .ano:WlO~o.wR. J ,wC:n?y zbo- szo~egoprogramu. ~rzecifl. sery~ ~e~oro~z~chl'au:1 skich w dniu 1 maja r. b, posiadała go. goryi wydatjrów, minist .. spI'. wewn. w zarz~ .. 
z dom~mi. 91111sowóe~ś~ w ~OSyl. . ,'. kCJ.'Jd·na99wl~ln. ę kOploma.lntf1l ho'\Vba[,cot'y§ z~.61l~eJ:szvryze.8i", tówk'~" 6 152 rs 79 kOl) ~eksle solidarne dZle wi'ilzień. W r, b, 1886 wydatki w rozmi,a. źa naszego mogą P J c w gorę· ca o - lpOll, rywa ne J"'. <8. , .., . '. .', k' . dl- h' k· .1.' 'g, 

'. . " niecd w dniach ostatnich Ba t~r~u tut.eJ.szym) zda'IS7,713 1'8.99 kop., pożyczki pod wkłady r~e, w Ja lIn ?ne we 1.u}5 rac un u ,IC~y~ 
------ je Bill skutkiem wyższych żą,dan l z.mm~Jszema l'oz~! 1513 1'a, pozyczki pod papiery procento- Slld blJd!l! od dmą. otwarCIa nowych Wl~Zlen 

SPRAWOZDANIA TARGOWE po~z~d~alnych zapasów. Pop!awa JestIJ.ed~akd"!Yi: w'a 4430' .rs. utensylia 128 l·S. 38 kop. (§. l) 'pokry.c' z ogólnyc. li· re8żtek, spodziewa-
ł raznl! 1 8tanowcz~ a ostafmo utrwa 1 .. , Jtll u Zl/.l.\., , , h' . k· t . '1~ 

'-- h dl " k" h Q,l oamlmip.cia aukcyi o· KapItał składuł SIA z funduszu zakłado- nyc we wspommaneJ . a egorJlna l'. !!p, ' . au O,wcow rllJOwyc, u '.. 1f ' , • .... , _ ... J C k M'6 J:' 
Giełda wu,r8ZQ,wska. Sprll.wozdaniet)god~io",:e(d?' statuiej.obrót car~owi.ty ocem.aJ~ bbs~o na lflpOO wego 740 rB., udZIały członkow 18,437 rB.: •.. ego ,. es~rs a, os wy.oz.one w.y-

dnia. 7 czerwca), Wobec jednostajnyc~ .. dollle~len beL ,KlIka paJ:tYJ ,we1!lY prz)ltlldkoweJ zakUPlo~n~.I'19.łrQP., lokacye, prywatne 68,159 rs, 67 k., ze] zd~ll1~ .. rady, .. pans,tw;a ~n,w. 30 .malc.~ 
:r. Berlina, dotycz~cych waluty rosyjskl;-h. tutejszy na.rachunek ~18mIeCkl, lecz ~op}'t n~ we~nęIE~l~ p:t;oeenty zaległe' dywidendy nieodehrane i (11 kWletma) 1886 r. NaJwyzel, zatw1erdzlc 
tQrg dewiz zaO'ranicznych zachował takze Jedl!ak~- dmowo afryka,usk~ był ~tosuukowo mary, g... .. l .. . d k "t' ł' l k h 2036. , raczył i rozkazał wypelni6. . 

, l. t Zreszt% giełdę 2isjllla głowme obroty wykonano aliBtralSki}) wetn~ czesankowib me .na eznep . apI a ow o owanye ,IS. , , .. .', ... c 

w!1l, Cl%k
ge 

pos,aw§, l" ł. o ówiono Ku.rs rino Gorsze gatunk. i krzyżowane byly bez ruchu, 87 kop·. kapitał ręzerwowy 886 1's. 80, kOL). Zzatwlerd.zonego ,rawll.oczeame eta. tu d.Ia pozycz II. nowa, o wa UCle ma m . , . '. , . . k' . . I ., < .., ~ , .,", O t . 'v d' 'd' '. 
50.20 za marki bylp·oczJ!tkowym a ,zarazen: kon- daJIb SJ~ Jednak ~postrzegac stabe ozn3. l popraw~ czysty zysk W r. 18S5wymosł .1,015 rs. 17 wl~zlen~a,;w:, pa., OWI~ l::u.o z~ , Wl zl~ly, lZ 
cowym. Ruch bardzo mały, ogra~l1c~ylo Jesz.cza dla tyc~ gatullk,o~, . ' . udniu ubie.kop. zysk za .4, miesiillce r, b. 1,121 rs. 48 pł'zy WIęZIemu ło\1z.kJem,.lstmęe b~,dzlepo
świ~to czwartkowe, Na.targu:papIerow pU.bhcz-:, .. ·Oukier. KlJOW, 5 czerwca, WtJg.. .. .., ·U· 'k' . ·d· , 1 ... b b such-i. nadzorcy z pensyil 1'S 300 i tyleż na 
' h t 'l. odaż usilna' potrzebowano gotów- głym sprzedano cukru O'otowerro na letme mlealąoe :kpp... czestm OWe W mu maja 1. • y~ . . . "li' 

krna '~~b;ł;ypc~ę innym~hwila wydat~ si~' ilto- 34,200'pudów,. do o?sta~vienia o na stacye .~ dróg żel. lo 814~ ... , .. ": ZyCIe, ra.zen~ WI.ęC roc.znie rs. 600, z rangtll 
BOWnl! do reri.lizQwśnia korzyści.' Pbni~,,:aź ~a by.w- polu dn~owo.zac~odDl.ch, Pl) 1'8. 3,621

/2 -:-.3,70 za, pU(~ Kantor komisowo-spedycyjny zakłada w O~kla.sy. dz~e wląteJ . 
ców zabl'aldo, kursy spadły. Nlljb~rdzleJ uCI!ir1;JlB.::· '" terlUlI~~m6.C10 ml~Sl\lCznym'd' Cukru ~ ~rzJsz.łeJ reuburgu J'eden Z naszyoh rodaków ,obznaj-, (--)G.imnazyum. Plany domu w którym 
la aer a piłJIta listów za:jtawmj'ch zlernsklGh, ktol~eJ k.ampaąą .sprzeuano 37,O~O ~u ?W' na mlesl~ce J~~. .. 'h' d Z" b' l' k ,',:' . 
kurs Jbniż ,t si o 1%. Serye pierwsze trzymaly Slen,ne l zlI?-owe do od,sT.awlema na stac§l,) drog, .fi1lO?y dobrze ze stosunkalm, Wsc ,0 ,u,. a: ,ma ye ,uo ,owane . 1?11~naz:yum: m§zkle, 
si§ lepiej, YList~m~. m. Waraza.\vy l!I~lo obr~canC!, żel. p'ołud~l?::vo-zachodnlch, po 1'3, 3.75:-38.0 z. !I. 'Pud I d~lllem tego, kantoru b~clzlepoBred. !:ncze-.. przc~~tawwno do zat .. w~l:lraZ~n,l. a za. rztl.d. u. o-

. z powodu IQs.owalll~. Po.pyt na obhgl kana.hzacYJ- z w,a.run~all;Il,. 75,000 pu~l~;\v do. 0l~8tawle~la. u~ nIe. W naszym handlu wywozowym l uła:kr~gu ,naukoweg? warsza,wsk
i

lego, .lec~ d? 
ne. ustal w C1ądu tygo~m~i pocz,l!tkowo plac?noz1!l' stachJfJ, dl .. Ogl z. el.hfasto:vsk31e8J~ ,\V t l~l~al!!iCac: 4~sle!1.1 twianie zbytu naszvch towarów na W Boho.do teJ p. or.y , me. otrzym. auo 0. dpOWle(lz1, 
duże do !l4.40, Z pap161'0W panstwowych hs,ty 1· nyc .1 zlmowyc po l~. ,o.z·ernuuem ·~l mle I .." ' k.k' ,. . . , . .. . o' .. • d' 
kwhlacyjne pocz'lItkówo drozsze" następnie staniał}'. sillcznYIJ;l; .30.000 puaow z odstawą do KIjOWa w dZle. S ut lem·czego porozuIYl.~enlę 81~, 11111.} zy 

11) 

JOHN BULL i JEGO WYSPA 
przez Max O'Rella. 

Przekład "'V'V"iktoryi Rosiokiej~ 

(Daiszlfciqg ~ patJ'Z Ni'. 125j. 

prezesem towarzystwa opieki nad zwierzę-: krwi." Sędzia robi w tem miejscu uwagę, wskut~k udzielanych jej razów .. Sąd uzna. 
t~rni, oburzY·l się· i jako prawowierny anglik Iże i&t:nieją wstrętne iudywjdua,' żyjące z je, źe rnorders,two popetni~nem •. ?ylo, bez 
wyszedł ,z .przedst~wi~mia. ,., niesz~zęś~i.wemi kobieta:mi,. ~tó~'e traktujQl wYl'a~nego z'airiia,i:u,' katze ,prże~t~pcę, .Ja~o 

Towarzystwo oplek~ nad kąbletaml było- go.rzeJ, lllZ handlarze mewolmkow swój t?: bezwlednegozaboJcęj' na ,t)ł(~tna.sCle~IeSlę
by bardzo na czasie w Anglii., ,,' w~rj:nast~p::li~ skaz~je winn.e~o na szesc cy więzienia;., Tak ła~~dne }mry me 000= 

. 1?rzytocz~ dwa sprawozdalll~ polIcJJne, mle81~Cy Cl~zklCh robot, wyrazaJ[J;c swe, u- gą wplywac, na .zmQ.JeJszeQle b,l'ut~InoŚCI 
jakie codzienniespotka6. można wgaze~ bolewanie! iż P7'awonie dozwala mu na- ~ężczyz~ wzglę:d~m ,ko~l.et; p~ZeCl~nIe1 na-

. tach: "znaczyc CIelesnej kary. blOl'ą om prze}wuama" lZ koblet!t7Jest wl'a-
"Jan H. jest o~karżonyobicie żony iu~ Niedawno czytałem w jednY'llz.dzienni-snościąt 'COŚ w.io~lzaju· zwieliząt"~oIUO-

silowanie odebrania jej iycia. W piątek ków tak!.lJ sprawę: Kobieta, nazwiskiem, wycb, kŁórtJi'mo:Znft żniewaźać hezhl'llle." , 
wieczorem powrócą pijany. do domu, chwy- Sara P., umarła wczorRjw8kutek ran \'d .. W samej rzeczy. ~am§żna kob,ieta., zaJ

Uczucia humanitarne· John Bnlla.- Króle\vskio to· cił j~: za włosy i wyrzucił oknem; nast~- głowie, zrobionych je.j prz.ez męża.. Dwa I mnje podrzędne mIejSCe w towarzystWIe, ,& 

warzystwo opieki nl,id zw.iel'zo;ltat;J-i, - Obchodzenie d.nie wySbl. do ńieJ' pip.cio, 1'0 dzieCl,', .J' ak}!, dni przer1 tern, mial sprzeczkI" z żon, n.,:. któ:.w niższe YC. h. . kl. asach., sprżeda wan~J. .. , .. hywa się z zonami 1 koblet.aml \>V og~le .. ,...... Sj?l'awozya- ~ 'tl \.l "" <tJ "ll 

Xl. 

nia policyjne, - SzpItale. - MItosIerdzIe. -Ze- drogą - ńiewiadomo. Kobieta chciała r~ pochwycił ·za wlosyi powlókł do sypial- za kilka szylIngów lub kufelpiwa; .. 
bl'l1cy:- Goł\:lbi aport. - Wspanialomyślnośó John powrócić do donl.U, wówczas mężczyzna chwy-: neg9 pokoju, tanl zacz,!ł bić młotkiem po Pamiętam, jak pewnego l'aZ~l nl!1ż ' prz.ecl 

Bulla, . ... tając za nóż, groził uspokojeniem szamota- głowie; bezprzytomną; zezmiażdżon~eza- sądem domagał się zwrotu żony~. KobIe-
Anglicy, nawet z naj?izązej kla~y obch~- ~ąc~j się, gdy ta z.ac~~la uciekaćt .. ~opędz~lszką k?~ietę poJożylna, ł:'>iko i ,sam spal t~t ~prze~allap'rzyjacielo:wi zadzie'sj~6s;y~ 

dZilI się bardzo łagodme ze ,zwl~r~~~al~ll? Jlb 1 uderzy~ tak s11m~ w głow~,zą u~a~ła przy mej ~10 ,rana. ObwlnlO~hme zaprze- lu~gow; me ~hCl.a~a~róCl6Ao lllęza, ktory 
przyczyna tego spoczyw,a ",!wlelk~eJ IlOŚCl z~ltłr:a !trw1tll·"· . Jan H. skazany na mIeSląc c,za spełmema fuktu.,-- wZ1l~tO, go na po- mlalzw~czaJ. bICia l kopallla ~ogą; ;' 
agentów towarzystwa opIekł nad zWlerzęta- WlęZleDla.. " . IlCyę.. .., . ':'lrV ogole na podobnych' przYJemnosClac~ 
mi, którzy nazna~za~ąsześć riii~si~cy 9i~ż- , ,Gdy~y . zrani~ ,k;>nia, l~yłby skazani: na ? po~obnych wypadkach .codziennie czy-n!ez~ywa tej' dziczy, gdj nie są, zaj~?i bl. 
kich robót wykraczaJ~cym ~rzeclw ~ątaWl~1 osm ffi1f'SlęCy clę~klCh robot - ale koblet~! tac ;noze~7. ~ gazetach. . , c~em zon, baw1:.1 si~ w, odg'rJ;z~l1łe Bob16 :10-
a przytem prak~yczn~ anghk paml~t~, IZ do tego własn~ z01!ę!, .. . "Czego~Wlęe uczą. tych ludz!?) nasuwa sow; org~n. powo,mema naJ'Y1ę!{szym Jest 
złe obchodzeme, lllszczy samo ZWlerzę Vii Mauchestrze 1 w cal eJ proWlIlCy! Lau- SHij pytanIe.. . przysmakIem dht lch<podnieblema. W sa
i zmniejsza jego wartość .... Gdyby londyń. cashire,lllężczyżni noszą; żelazne podeszwy Z ,pewnością, że nie religijnych nauk po- mych londyńskichgazetaćh· w ciągl11882, 
ski woz.nica trakt~wał żonCi} jak swe~o ko- i okucia u butóyv, któ~e. - służą za do- tl:zeb~ w tym ~raJu kości,ołó,:, i .. kapli,Q) roku, naliczyłem dwadiies~ia osm takich 
D:ia,wówczas ~lUslałby~n przy~n~ć, ze po- skon~łe. narzędz~a do bl?la. .. , m~d3a~~nych szkoł .1 w~kłado,~~blblll,. (;h~'ze: wypa~ków." .. '. . .' . 
s!ada w wYS.Okl'?1 stopmu :OZwl~I~~e po~~u· ~e~eh ofiarą Jest k?bleta obca, pollcya śmanslnch stowa~z:vszen, ,arnl1~ zbaw.lema: ~zpltalezar6~no Jak sz~~!y .pllbh?zne .1 
CIe ludzkośCI; ll1e8~ety - maczaj SIę dZIeJe! srozeJ karze przestępcow. l tym, PQ~ohnych m.~tytucYJ. NIe moznatez llm",ersytetysą lllstytucyarill mezaleZnemlj 
a istniejącyob.eCllle.stan rzeczy na"suwa mi Ot? spr,aw:a, w. któ~ej . naz,naczonokarę! powledzl~ć" ~by plJańs~w.o było. j~dyn~ prz::r- rządnie mięsz~L s~~do 'nicb; ,.~ażdy .tutaJ .. 
na myśl przywltlzame tur~a do paow. Ko- szeŚCIU ffileSHijcy Clężktch robot. ' l czyną dZlkl~J brutalnosc! anghkow sfer 11lz'!jest panem :u SiebIe. ,Z admlIllstracYJnego 
pn. ij lichego psi~ka. '. n. a .UIICY \V Kon~.tanty- ,,,Wilia~ A. zosta.l osk~r.źony. ó uderze· 'rSZY~h -,!,lD~ t. o J?ra:wo. dawstwa, które n.ie punktu w~d.ze.nia:. Anglia j.6.St.Z. bio:'orn ma.. _ 
nopolu, a otoczy al~ zaraz tł~m ludZI; s~o. me Maryl Anny G. KobIeta przyszht na udZIela oplekl kObleCIe.'lych rzeczpospolitych: l'e/fjJubtwaą zn J'e8pu~ 
kojnie jednak bić m?że~,~ k?bletQ ,~~b dZle· policYę z głową obanda,żowaną ipokalec2;o-!W numerze DaiiU NeW8 z dniiJ. 14 listo- bUda. .. ... ' , .. 
eko,. a nikt się do c~e~le. me .~tr~cl:,. n& twarzą; ,obwiniony bił. kilkakr.otr~ie ,~wą: I pada, 188,2 r., znala,z~eni ~astępująCQl uwa~ . }VeFl'ancyi,. ~l,obroczynne' zakla~y .wy~, 

KlIka lat temu kSląZ~ Wil:lll.PO~I,?zował ofiB;rę, wJeJ własnym domu, na UlICY l w ,gę, zroblOną na koncu opls~mego przest{ln daJ~ ezwal'tQl' ,cz~scdochodówna czerwone 
do Indyj; po drodze wstąpIł',.z WIZytQl do I sąslec~ńiem mieszkaniu, wktprem tei osta~ 'pstwa: "Nasze prawa, odnoszące się do. mor- wstęgi, pał'ki szwajcal'ówi ·tyrri podobne 
króla hiszpańs~iego: " , I teczn.le napadl na ~ią, uderzaj!l!c żelaz~ym derstw i. czynówgwaltu, prowa,dz~ do bar- l'zecżi~ . 

;Dla uczczem~ gosCla, . ~rol ka~~t urztll~ korkiem buta; polIoyant znal;tzłkol)1etę,.dzosrnu~nrch l'ezultatów. Pewien lIlEdŹCZY" (D. c. n.). 
dZlC walk~bykow ..- kSląZ~ Walu, bQdą,c bezprzytomną na pod.todze wśród ,katuży/zna obwllllOny był wczoraj o zabicie żo.nYi 
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= 
magistratem a p. Landau, nie może obe- (-) ~łócz~ga jakiś trochę podpiły, tro. 
cnie przYJsc do skutku. chę ~daJ~cy wary ata, a rzeczywiście-frant, 

(-)Jedna Z pensyj żeńskich dwuklaso- w d?lU wczorajszym przed południem lite
wych w nasze m mieście wkrótce ma się za- ralllle napadał na przechodniów przy ulicy 
mieniĆ' na trzyklasową· ' Piotrkowskiej, którym tamował drogę, do-

mn notlj, w której zawiadn.miajQl o znie- liczbie mę:1czyzn 1, kobiet-, a mianowicie: 
sieuiu . blokady. Amlrzej Kozak, lat 42. " 

, Ewangelicy: d"j'·oi do lat. I5-bl zrnado 4, w tej 
Rzym, 6 czerwca. "\V cif),gu minionej do- ~!<Jzl ~ , chtopeó\'( 3, <lziowc~lłt 1; doroslynh_, w tej 

by zachorowało w Werrec . l l' 30 \ llCZr.ll' JU\)zc~yzn.-] kolnet-, '" mlll.nowi.cie:-
(..:...) Targi łódzkie. Na stacyi towarowej magajllJc się datku, w języku będącym mię

spr~edan? wczoraj 299. korcy pszenicy z szanin:Ji wszelkich narzeczy europejskich. 
Pm8wa l Rudy GUzowsklej po rs. 6 kop. 30, Indywiduum to zasługiwało na zaopieko

, ,yl na C 10 elę \ Starozakonm: d •. lam do lat In-tu zmarło 1, ... t~j 
osób, zmarło ·10. W Bad zachorowało 5, !1C7.hio chlop~ów 1, thiewc7.11t-; [loro9hch -, w t~j 
zmarły 2. iczhie mę.żczyzn-. kol)illt-. a mianOwicie: 

~yta z Rogowa 110 korcy po TS 4 kop. 70 wanie się niem policyi. 
l/wsa 180 korcy z Rogowa po 1'8. 3kop. 55., (-) Niemiła niespodzianka. Znowu mamy S~O OKR!;,GOWY PIOTRKOWSKI. 
Na. Star:ym Ryn~u:sprzedu.~o oko~o GOG kor- do zanotowauia fakt napadu na spokojnego Akty spółek, wywieszone w sali poczekalnej Giełda Warszawska. 

Z !lilia'? lZ tlłli!l 8 

cy pszemcy z mICJscowOŚClOkoh.cznych od przechodnia. W ubieglI!: sobotę państwo sf{:du. . 
~ __ .~ _1. _____ _ 

rs. 6 kop. 10, do. rB. 6 kop. 75, zyta okola X powracali ze spaceru przedmieściem' ,~. ' . 
150 korcy w ceme rs. 4 kop. 50 do rs. 4 zwanem Pragą. Nagle zbliżył si'" do nich 'I 6. Wedtug aktu z dnm. G (l~) stycznm 1886 
k 70 ogóle t . -b" ~ . " .. .. '" l' Nr 92 9norlll.I1zonego pr7.erl rejentem Konstan-Op. '. W ,popy. ~a pszemc~ y1. S1.a- Jalns cdowlek l tak sllllle uderzył panię X tym Pt~che~killl· \'1 .E.odzi, fabrykanci: Józcf i WiI-

Żl!o,l!mo z koilCsm gietdy. 
Za WGkslo krótkolerminowo 

!la Berlin za 100 1111'. 

" Lonuyn" l t., . . . 
"Paryż "HlO fr. . . . 
" Wit,tleu ,,100 11. . . . 

by, na. zy~o zas mocl1:eJszy; owsa _sprze~ano w t~aq, że o. ml!:ło ni~ zel~dlała. .MlLŻ I ?olm Iw~ci!l: Balie, za~vi1!zali.spólkę,. celem której 
około 50.korcJ: I?o rs. 3 kop. 30 do IS. 3 palll 'X osłupIał l zamm SI~ opamIętał, I Je9t zalozellle w .E.ollzl ua Ich. wsp.oluy. rachunek, 
kop .. 50, JęcZilllema 80 korcy po rs. 3 ko- sprawca był już daleko i zdolał ujść. i f.~ bryki tka.okiej, p.od ,tirUl1)j pJozer l WIlhelm dhr?- List..y ~~I~,~l<\~rI{~.Il~~r~~~:o . 

l'e' ek 75 grochu 15 korcy po rs 6 k 90 () Z Ch' N' J • \ cm Ballc" l wyralllamo w tej fabryce gumy o .0, l 
P ~ '.', .' . . - oJ.n. le(laWnO .tell1u plOrun 11lU\via, oraz rÓŻnych tkanin wełnianych, pólwelma: too. I'o~. Wschodnia . . . 
KartoflI splZedano 120 kowy. Popyt na ,:padłs~y kommem do pewnej chaty osma- nych i hawelniany<\h: !iapitat z~ktadowy st!l~OWI Liaty hll.B. Ziem. z 69:". Ser l 
ml1kę był bardzo słaby. , hl nogI Anuie Kozakiewicz siedzącej wljw- suma 20,000 rs., wmeSIOna w rownych CZi:!smach Li~ty 7.1~,t. [li'wll~~~: ~~,~lo 1'[ 

(-,) Wynalazki miejscGwe. Dyrektor tu- czas na podłodze. ' 'I przez olm spólnikó:-". Spółka. zawi1)jzaD1)j została na 
. . L b I' t' k R l" k'l . " . 6 lat licz1)jc od dnm l stVCzll1a D. s 1886 r. Za- "ll 11 ..!f teJ8zeJ a rJn WR ąze ,P: . wyna az1. 1- (-) Z powiatu. We WSI EmIlIa, gminie irz~d~ać interesami 5pótk(hllt1~ obaj spólnicy, InIJ "" " "Hl 

ka uleps~en W fa.brykacYl. Jede.n z _tych Lućmierz, spłon<ll w duiu 6 b. m. miesz-; też każuy z nich osobno, wilk.sle zn.ś i "'. szellda zo° "li " .. IV 
l k - t b k 'k 't: J b k d IsiB~'y Z119t. M. Łud .. i Sm'. j wyna az ow ogramcza'lI0 rze ę mes onczo- alny dom drewniany 'reofili Kwiatkow- i bowi1)jzania dłużne mu~z~ y.o. ·.oUlec~Ule. Pl) plSy-

nej ,liczby tkackich kartonów dziurkowa- ski eJ' ubezpieczony na 600 rs' ruchomości 11 wane przez obu. WYCIl!g' lllnIeJszy wywIeszono d. lJ" " ".l[ 
b d . , t . t h . t . " "l 10 (22) lutego 1886 roku. "" li ,j lH nyc, rugI za~ za rzym~Je . na yc ~Il1.as meubezpIec7.onych zgorzało za 30 rs •. Przy-' ___ Giełda Borliń3ka. 

warsztat, w raZIe wypadmęCIa cboClazby czyua l)Ożaru niewiacloma. ! WI O~ifO~CI HANflLn W'(I Bl&nlufuly rOlJyj9kio lmraz. . 
jednej. z igi~ł warsztat.owych. 'Y'ynalaz~a (_) Przed Świavtkami. Z rozmaitych stron I OSlrATNIB AD 111 .) d D. " lO lHt t1ose. 

en d l t k k t WH1(~Jo nr' WarfJ7.IHVIl kro pra Je a ej w . ym Ieru!l u 1 s ara Sl§ ciągną już przedsiębiercy karuzelów i mły. i . " P"tHrHhurg kro 
o patent na swoJe ulepszellla.. b nów dyabelskich na Wodny Rynek. Kilka.! Ber!m, 7 czerwc~t'ł Gi1ehla miała dzr 'I "d~. 

(-) Pogorzelco~ Rzg~wa dUla 2 .~. wozów, z tym taborem przejeżdżało wczoraj; pyzebleg ?3,r~zo Cle % Wl'sy utrzyll!-ll. y " !sandya kl'. 
rozdal p. naczelmk powIatu 1,104 rs. 36 /'1. od strony ZITierza i Pabianic Widok to i Sl~ na pOZlOIDW ostatmm, lub zeszły Uleco" " (l!. 

kop., zebrane ze. źródeł. następ.llją,C. ych: ! dosc' orygl·ua"luy'. 'N"a drabinach wozu rZA• Lniżej. Papi~ry rosyjskie trz.Ylłla1y si~ mo- ., Witlderl h. 
k fi l b fi ... '" ł P'l d t DY6lmnt.o Pl'YWRi.JW 584 . r~. 70 op. o ar?wa I 1'0 ?tlllCy l o - dami umieszczone rumaki drewniane w peł:- i c.no_ , omys. ne spru.;yoz ama ~ ~ aUle za-

cyabśc1 zakładow scheIbler~w~kl?h, 415 rs. nym biegu, w środku pi'i)h'zl:B się karetki; sle,:,ow ~Y N1emcz.ech l w Austryl usposo, 
30 kop. dał p. ~erbst w lmlelllu, t?warzy- różnokolorowe, pod wozem kroczy pies no-: soblły. giełdę ~bozowlJJ .. bardzo oS'paI~. No
stwa, 104 1'8. 36 /2 kop. zebrał wsrocl oby- ga za noglJl a z ty~u uwilł:zany wózek z 1'0- I towa111tt pszemr;y Ob111Z0110 o l l pol do 2 
w~teli ;Rzgowa. p. W:ulfl~l mieszkan~e? tam- dziną prz:'dsiębiercy.' i mare~, żyto stracHo 11rzecięciowo tylko 3/'1. 

Gielda L9ndy(i~ka. 
Wekul0 nil 1'"t.emhUl·~ 
DYR!;oat'; 3 

,<l."" I 
10.18111 
1060 
8115 

. , 9MO 
· 100.75 
· IOn!l~ 
· ,100.90 .' I 98.50 
· 97.50 

'.j 97.-' 
9ti.85 

'1
95

.-, 93-
93.25 

lV() :l5 
1!lU.25 
BlO.-
10S.90 
19835 

20.39 
20.32 

1611(1 

teJszy 1 ks. Mlkuls~l, w1ka:ryusz mleJ.sc~)wy. (_) Los koncertu 1'0' ektowane f7 o na markI. 
Sumę tę p. naczelmk pOWiatu rozdZIelIł w, , ? l' ł' d k'P h J, kat~hckie Berlin, 7 czerwca. Bilet,y bnnku. rOBy)Bk~p.gu TARGI Ł Ó [) Z KlE. 

50.4fl 
1O.:n 
40.80 

93.40 
101.-
10.0.85 
l 00.85 

98.50 
97.50 
!17,-
96.80 
!l5.-
93·
U350 

199.10 
l!ln.25 
1!lS.50 

.Ula.70 
l !lS.la 
20.i~J 

20.!ł2 
101.25 

F/g 

sposób następujący: 14 osób otrzymało po rzecz pogorze, C?W o z l? przez " 199.25; EOl, iisty zastawno 62,20, 4~/u ll.ty lJkw:rln.. 
36 rs 10 O 31' 1 os 61's i 1 S 51's towarzystwo splewu kOŚCIelnego, sI!: bardzo cyjne 57.75, 50}l PO:1yczka wsdlOdnm II om. 62.10, 
361/'k s. po IS., . • O • • niepewne. Poważniejsi członkowie przyszli III emisyi 62.90, 4% ~o~yczlro. z 188(1 r. 88.25, 50/~, 

Wtorek, linia 8 czerwca 1886 1'. 

2 op. , . . " do przekonania że urządzenie większej za- lisł.y zastawne rosyj.slew 100.10, kupony /l~1rII, 32225, 
(-) Przy koselele ewangelrckIm sw. Jana b 'd! el dobrocz nn )1'ze. 5% pożyczko. pJ·omIOWł\ zUlU·1 rok1l150.flO, taka.: z 

założono duży ogród spacerowy, za stara- awy. 01510 ?weJ na c , y!, l 1866 r. 140.10;. o.kllye h.anku hmllll~wego, 83.75, dy. 
.. . k . " k t Ad l chodZI Jch SIły. ProszfJI nas o .SpIostowa- skontowerro 70.50, dr. ze l. \'lO,N"'. wwd. 253.90" ak-mem 1 pO Wl§ sze] CZęSCI osz em p. n. 0- . . d' . . k' t" .. k 

f G hl' .. d ł T me poprzedlllo po. aneJ wzmlan l, w ym cye krellyt\)w" l\.uutl·yackla -.-, MjTlOWo",a POZ) oz a 
a e Iga. Oparkame~lle ogro. u op a?l sensie że towarzystwo jaknajchętniej wez- rosyjska 100.20, 001& renta 1'\)~yi9!{lt 114.75, .lJskor:to 

p. E. HerbS,t. Pracanll' ogrodmczeml kle- .' 1,' ł k . . . k . !l, 3%. pl"yw!l.tne PIł "lo. 
rował D. Sandnel' ogrodnik. Szerokie n;le. c~ynny ue Zla woncerCIe, ZIze ahc londyn, 7 czerwca w pc)luilniB. Konsolo ](lfJb/g• 

Ś • 'k' L ł l kI b'· d .. l SIę lmcyatywy. . proskie 4,010 kOli sole I05, tor/lc. konw. 151/16 , l'09VJ-
CIez b ,l!:( ne .!J:.y l ~a r~ewIeU1e ?,e ne W samej rzeczy, członkowie towarzystwa, skI!. po?:.·~ 1873 1". 981/2; 4010 rent?' "łow W~!l. 

roz.m!:l.ltoscl: . z.m1eUIQ: kIedys. t,en ogIo,cl w rzeważnie ludzie pracy nie mają; ani cza- 853/g, e~lp6l<». 713/" bauku ott,omaIlBk~e!:o tl ll/ I". 

pO~llJ~ana m:e,lsce przechadzkI dla IUlesz- ;u ani srodków do teg~ rodzaju urzl1dzeń. 10nJ~ar(~y 95/16, a.kcy" kanaJu Jluezklego 833/., 

kancow okolIcznych . .. ób" ohwleJllle. 
. '..,. .' . Potrzebną tu Jest lllIcyatywa os wp:t.y- Warszawa. 7 czerwca. Targ na 'plam~ Witkowskie-

(-) 'Ą'ymeczka mlod~l~zy ~odzkleJ iI.o OJ- wowych, które mogłyby służyć kredyt.em ~a go. pgz~nicfl, sm. i I).rd. ___ , pstrl'L .1,?-obra -:-_ 

Sprzcr1an0: 
stacya towarowa. 

. Pszenica: 
298 kor., po G.30 rs. 

Zyto: 
110 kor .• po 4.70 rs. 

Owics: 
150 kor. po 3.55 Ta. 

Na Starym Rynku. 
Pszenic!!. 6110 od 1'8. 6.10 !lo r8. 6.75 za kol'. 
Zyto 150"" 4.50 do 1'3. 4.7{) za leOl'. 

Owies 50"" 3.35 do rB. ;; 50 " " 
Jgczmień ·80 " " 3.75 rs. 
Groch 15"" 690 " 

cowa naJpra;v~opo~lobI;1leJ me yrzYJd~le. do opłacenie kosztów Ul'zl1dzenia. Z wYJasme- -, bIała 650-660, ~ybOl:OWIl. 670--; zyt.o 
skutku, gdyz .Jedm z tych, ktorzy m1elI w niem I)Owyższem pośpieszamy dlateO'o aże. wyborowe .450 -: ~6\ sredme 430-445, . wa~iI~ 
.. " d' ł fneli się drudzy zas ", . we ___ o JIlOl!mIp.D 2I4·orz\jd. 400-465, OWJCS ;,sla 

Ulej WZJtb? U. zIa, co. v .: k" by projekt nie upaM, ażeby zaopiekowalI -375 gr;lm ----o rzepik letni ---, zimowy Mlako, kwarta 5-6 k. Borówki gll.", k. 
przyl~czaJą, s:ę do wycleczJn wars~~ws :eJ. się nim ludzie bardziej wpływowi, szkoda __ o. 'rzepakra~s zim. --, f,'l'oCh polny ----;-. Śmietana." 25-30 " G~si młode 1'9. 

Targ willtualówna Nowym Rynim, 

(~) Ur~d~aJe .tegoroczne w naszej .0kolIcy bowiem czasu na gadaniny bezcelowe. cukr.----,,tasola --- - zakorzec; kaszllla.- Ma9loświcim f. 3H-4.0" Kura 60-75 k. 
przedstawIaJI1 SIę w obecnym czaSIe w 0- (_) Ofiary Na pogorzelców z ulicy Pod- glana-} j\lCZmlO~na _--! grym>:. gruba.' -: z~ pud. Ser śred. wielko -30" Kurczgta szt. 15 -25" 
płakanym niemal stanie. O,ziminy s:Ji wo- .. D' k"" ; l' . d k . DOWIeZIOnO pszeDlcy 000, zyta 1,200, Jllcznllenm -, Jajka mendel 20" Kaczki" " 
- '1 r h l . ł kt al rzecznej I rewnows leJ ZiOZy 1 w re aCyl OW3a 300, grochll pomego -- korcy. Kartofle, uwierć - 37 1/

2
" 15 śledzi 30.60" 

g?e Ice,som~~I~wyrosaa. osy:u.
e
, naszej: p. X. rubla .srebrnego; p. J. Warszawa.7czerwca.Oko:vit.a7i:l%zakcyzą,pok. "garniec- 5"GI'oclq,ol.ga.l'll. 20" 

ll!epełne;, w GZęSCl . Jeszcze ptzećl kWltmę· G. 5 rs. 3%. Stosu~()k I;;arnoa :1~ Wiadra 100-307'/2' H~rt .. JarmuŻ blacik "" szablo kw. 7" 
CIem pozołlde. Jarzyny są, daleko gorsze: skrau za. w~adl'o ~Of.m32-7964. za.~n.rn. 25~- Cebulagal'lIiec -30" Kasza grycz. " s- " 
długa i ciągła susza sprawiła iż j©czmień 259 .. ~zynkl za, ~mrll'o kop, 80M-8088 z~ garmac Buraki" 9" Kaszka kl·ak. " 9" 
..., ,. k" h .. 'h··'·' l I~RONIKA kopIejek 262-263 (z dod. na wyschn. 2 /0)' Kavusta wŁos. gr. - " "lep3z." 10 -15 " 
I OWIeS w me toryc m1eJ.scac .Juz pozo. - Berlin, 7 czerwca. Targ :r.uozowy. l:'s1.fmicr. " zwycz. _ " Jahłka funt 21)-40 " 
kły. Z drzew owocowychJ.abło.me.zupełme KRAJOWA I ZAGRANiCZNA. ospale, w miejscu 14.5 - 165. !la CZ'.-' ana 2tirlrchowgaru. lG" Winogrona f. " 
Są, bez owoców grusze takze mewIele obro- cz. lp. 14511 .. na lp. BIel'. 147~ na W1'Z. paz. 150 I" Pietruszkrr. wi~zlm3-IO" 15 pomarańcz 75 " 
dz~· tylko na 'wiśniach i śliwkach owoc się na pai. list. 152, nu list. gr. 153'/4' Zyt.o osp~le, Selery sztuk,~ 3-5" 15 cytryn 65 

.~' Pożar Porycka. '\V dniu 30 z. m. llo- w m.127-136, na cz.1l33'/2, na cz. lp. 133 1/2 , nalp; sl.er. Porów win.zlm 4-6,. Orzechy włos. f. " 
utIzymał. .. '" '". , , . źar zniszczył miasteczko Poryck, w guber~ 1343/., na sieI'. wrz.-, na Wl'Z. paź.13J3/4 , na paz. 1~9~. Ch1:zanu·" 10-30,; Czereśui funt " 

(-) Na zdrowofnosc mwszkancow w mle- ni wołyńskiej. Spaliło się 106 domów mie- 1351/2 , nalist. gr.-, na gr. st.-, na.st.lt. -:-,:I\}C7.lfllen "korzonek _ -" IndYld , . " 
śde naszem wpłyn©ły ujemnie s'usze i l!-pa- szkalnych. w mIejscu 115-180. Ow:e" słabo, w rrne.;scll 125 Kaln.repy szt, l> -7" Indycz,n " 
,ty W ostatnich t"ygodniach. Prawie epiele. -162, na cz.. --, na cz. lp. ,1271/Jl na l~; J>. Rzodkiewki 2 --3 "Ikopa rak'Jw " 

.', . , . . b / ł dk . k' - Nowy wynalazek. Bosendorfer, sławny aier. 126. na SIeI'. W1'z.-,ua wrz. paz. 125/~, na paz. O·rórki 10-15 "I "szpa1'!lgó,v GO·75 " 
mICZmero.zwlI;E;lty SIę choro .y zo.t! a ~ ~- fabrykant fortepiauów w Wiedniu, miałJ'a- list. _, na list. gr. -. Groch wanel.ló5-200, pa- S~pillaku hlacik 10-" Szczl1lvin hll1cilc 3-" 
szek. tak u osob dorosłych Jak l u dZIeCI. stewIł" J30--142, Olej lniany w m.-, r:mpalwwy v. _.. _ ...... ' 
O ile silny organizm, 'pierwsi\l'ch zwyciAżył koby wynaleźć przy1'zt!d, za pomocą które- m. b. !.ecz. 4.2.8. OlrOW'lt.n. w m .. ber. IJelJZ, ?-6.7. 

J '" 'd ' t . . d' . d h I LISTA PRZYJEZDNYCH. chorobA o tyle dzieci ulegały J'eJ' skutkom go kaz y ama ar, nIt: pOsla aJąc za nyc Szczecin, 7 czerw~a. l'a~tlJlI"a o,~pa~, w
z
, m. 

. d ,'"' h d' . kl . 'lk' t etycznycli' danych 1no.z'e sob1'e dol, ""dnie 146-1r'3, 'Hl cz. lp. 103.50, na wrz. paz. 15a.o.O. }to lIotel ltlantenffeI. W. Notr.el z Wiesba-l stli' noc O ZI. mezwy e WIe l procent eol' , ,1.. l " " . 1"4-128 na cz lp. 12V.5f1. na. wrz . 
• 'il 1!1 • • d d'" b· ł nastroić fortepian ospa e,. H H.. "" ,. den, Lorenz z Hohenlimburg, Dittert z Neustn.dt, śmwrte nośel poml~ zy zlecmI, za u leg y • paź.132.00.01e j rzepakowy hezzmiany, na czlp.~~.2o., Beyerlein z IJondynu, Littke ż Rygi, ::Jcllller z Ka-

tydzień. Bezpośrednią: przyczynl1 chorób nil wrz. paź. 43.20. ąpirytus ospale, w m, 36.59, lis~a, Km'ls z Warszawy, GOl'lw z War~7.awj, Mar-
20ł"dka i kiszek jest woda w studniach T E l E G R A M Y. na cz. lp. ?6.4o., na Bl0r. Wl.'Z. 3'1.70, na wrz. pali. kuzy z '\Varszawy, Kronenbcrg z \Varszawy, '\Vo-

'd't: . h d kt' h .. ł A 38.50. Ulej skalny oclony w m. 10..75. . dziński z Warszawy, J anil.e z '\Varszawy, Dn,nlw li 
lo • Z~lC, . O . o.ryc W CzaSI~ s~'Szy, a· Londyn, 5 czerwca. Cukier IIavana Nr. !2 nOllu- Skierniewic, Schuh z Skierniewic, Stodol z ~yrar-
tW1eJ dostają s~ę odpływy ze śClekow, ryn· ualnieJ2I/

2
, cukier burakowy 11; ospale. Centryfu- dowa, Al'nthal II IIamlml";J,u, Arnholtl z Berlina, 

sztoków i miejsc U'.ltępowych. Petersburg, 7 czerwca. Subskrypcya na galny Cuba 13"1,. . Schwarz z Bielitz, Fiirgang z Moskwy, Kiihne z 
. . • • t' kl' 'd"· k ' . . Londyn 7 czerwca. Targ zho:iowy. IV tygodl1lll od Berlina, BOelllll z B.emscheid. (-) Na. stacyi telegraficznej w WarszaWie nOWl!I ren ę o eJow~ oSIęg~a wyso OSCI dnia 29 'maja do 4 czerwca dowieziono: pszen~cy Hotel Polski. P. MarcIe z WIll'BZawy, :liIlo-

znajdują się telegramy niedol"filczone, na~e- trzech miliardów rubli. angielskiej 2,292, obcej, 32,127, j\J~zm.ienia angH;,t- dow~ki z Piotrkowa, Gustows!,i z Kamocka, Ehlert 
la Łodzi w dniu 6 b m dla A Klem- . . . ijkie"o 6n2, obcego 16,698, J~cznllema slodoweoo II Poznania, Hegne, z Podembic, 

S ue ~ dl L FI· k' •.• Budapeszt, 7 czerwca. Na dZISleJszem po- angi~18kielJ'o 30913, owsa. angielskiego '108, oh· :lloieł HaUlbul'sJd, Fl'CII!lzel z Warsza.wy, mana 1 a . III lera. .. . . '!?' •. I k' . 17 706 b' l k ' 
( ) P M d dd . • . siedzeniu sejmu węglerslnego IranyI ze skraJ- cego 85, /78 kwr. Ml!kl angIo B IOJ , ,o r.OJ Ałmaz z HerdyczOWll, M!ll'gulius li C l!l.r owa, A,{s-
- • O row, O zlaiowy pIerwszego . .' . d 40566 worków i 200 beczek. man z Berdyczowa, Cweigbaum z Wl1rszilwy. 

oddziału, naszej straży oguiowej ochotni· nej lewICy wmósł mterpelacy§ z powo u I Londyn, 5 czerw~a. Na wyb~'zeżll ofiarowano chiś ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
czej podał si!J do uwolnienia z zajmowa- wczol'a1szych krw[twych wypadków. Tisza 5 ładuuków pszemcy; pogodD1e" chlo~no. Nr. 23 "Ga"ety Rzemies,'lniczej'" wyszedł z 

' h t . k b' .. J Glazg6w 7 czerwca. :lurow!ec. J\.'hxed nUmhe1'9 L ne~? dotyc czas s anO;YIs a, . o JaślllaJl1c w odpowiedzi oświadczył, że jest także przy- w{l.rrants 38 BZ. 7'/2 p. . druku i zawiera: ':[1reśĆ N. 23. O naszych 
~wo.Jk1'o.~. stanen: zdrOWIa. Mlmozatarg~ . acielero porzlllc1ku i wolności. Ukarze na- Liverpool 5 czel'w~a. :'lpmwozl!ltme pOO7.lj,t~owc. śpiewakach, przez L. M.- .l~rzF}':Jid ratun
JakI wymknął mIędzy redakcyllJ naszego PI- J .' ... . , k' ,. . . , PrzYPu8ze7.alny ohrot 10,000 bel; stale. DZIenny kowy przez Bolesława J aSlUskIego. _ Od
sm a, a p. Modrowem, musimy przyznaĆ, duzYCla. POlICYI, me, m~ze wsza. ze sCl~rplec dowóz 9,000 hel. . . '. ki' ci~ i wynalazki: Brunatna zaprawa do 
'l M J' est nallepszym ze wszystkich kilkodnlowelTo zakłocema spokOjU pubhmme- Liverpool, 5 czerwca. Spralvozt1aJllH JWI!CO\V('. (jhrot .y l . r 'UT l . 11 ' k' N 
lZ p.. 'l ., J. b d . , o l' l '. . 10000 !Jel z tIlITO na spekulacYi:! I wywoz 1,000 bel. mle( ZI, - H OS l: SIOt aIS l. - owy spo-oddzw.łowych J ze tIudno .~ ZUl z~aleźc go przez demonstracye u lczne, dore 1111J- A~erykań~ka m;cDo. Sm'aty hez zmian", Middling sób bielenia. ~ Przy odlewach z żelaza.-
kogo, coby. mógł go zast!'1l?Ic .• god~le na potęzniejszym nawet państwom pl'żynoszą, I amerykańsk~ ~a lip. siel'., 5~/pł' na sieI'. Wl'Z. 53132' 1 Z praktyki. _ Wiado.mości krajowe i za-
t.em stanOWIsku, tembardzleJ, lZ zaJmował k d I b rZYJ' "'fa z żywe m uznaniem na wrz .. paz: a3kt, na p~z. h~t. 463/6ł p. EgyptJaIl graniczne: Stowatzyszenie Z"'odu." w Wie-

t d §' d samego początku po- sz o E;l. z a p ... brown fan' (j91t6' good faIr 6"3/16 p. '. R 11 l~ '? . l 
on ę go no c, o. ..• oświadczenie prezesa gabinetu. New-York 5 czerwca. Bawelna 91/ IV N. Or- dnm. - . e { amacya. - omeszaJ1!cy s m-
wstania straży. Spodzwwamy SIę, IZ r~da . . leume 37/S' 'Olej skalny rn.tillowany 7&'% Abel Test tek.-Sesya ciesli. _ ·Wycieczka. - Wspar-
zarzl!:dzajl1ca udzieli p. M. urlopu! chocbJ: Budapeszt, 7 czerwca. PogłoskI o przesl- 7, w Filadelfii 7. ::Jurowyolej sImlny 6. Certy· cia. _ Smutny objaw. _ Poświęcenie ko-
na kilka miesięcy, nigdy jednak me zgodZl leniu gabinetowem nie maj~ żadnej pod- fi!caty pipe }i1l6 6~'f8 C. M9>I~a 3 il. 25 C. C;o;er- ścioła. _ Wystawa sztuki dekoracyjnej. _ 
. .. d' d . A e wzglA wom~ pszelllmt ()ZlnUl W JOleJsco 87 1/ 4 c., na cz. d Z l Ob Sl~ na l?lZYJfilc1e po .aUla o ymJsyw z ... - stawy. 87'14 c., na lp. 875/, c., nasier. 873{g O. Kukury. Do czego .to osz!? _ pr::em.ys U.- . _ 

d~, na lllte~es st~azy. , . . ,., Paryż 7 czerwca. Według wiadomości na- <łza (nowa) 421/~ •. U\lk~er (fair rtlti,l:ing .t:IusCOYIl~13S) st~lunek. -: ZmarlI. - P.ytanw, I Odp?WIe: 
(-) Przejechame. '\VczoraJ w bIały dZlen . , Sh·,.t t'l t t 43/4, l{awa (fan' RIO) 9'/8: tO,1 (Wllcox) 6.60. elzI: OdpOWIedź nn. pytamr.: "Jak oblIczyc 

dorożkarz przejechał na Wólce chłopca, d wl!~ desłanych tu ~ ang~Ju, za:va1 o r a {a 'd/onina 57/S' Fracht zbożowy 43/4' ile koni siły uia. JJl~szynl1 pal'?wn.?" _ 
nastoletniego przez no.gę ": ten s.posob" I.Z handlowy pomiędzy Flancyą l Koreą· --.. - -- Rozmaitości: ObUWIe :lako wskazow~m, cha-
ta l,llegla w kostce złamamu. Nleszc~ęslt. Paryż 7 czerwca. Książę Hieronim Na- DZIENNA STATYSTYKA lUDNOSCI. rak teru ludzkiego.-I.Jl.sty do czytelmkow.-
w~ 5lfi~rę wypadku odwieziono do szpItala leon 'protestuJ'e w liście otwartym prze- r.1ałZeiisłwa zawarte w dniu 7 czerwca: Ogłoszenia. -_:V odcmku: :;St:aconn. p~l'-
mieJsluego po •. . .. ' , t a" prżez J ozef,t Hołdynskl60'o, (Clthg 

(-, ) Wł' r • " I t l' W' l- eiw!'łiwydalaniu, które zagraza mu, me Jako w paraf.ii kaio/. 1,!Io mianOWICIe: Wladyslaw Szcze· dY I' ) b 
aSCICIe apre ury grzy u lCy O mi • k ł' d' ciilSki z Marcyann~ Krawczyk. a szy • . 

czań~kiej p. G. zobowią:zany został prze~ pretendentowi, lecz Ja o g OWIe ro zmy W parafii llwałl!l. _ Do niniejszego m~meru "Gaz~ty. Rz~nlle-
~aglstrat do zmienienia w ciągu 24 dm Bonapartych. Słaro~akortny~h. - " \ śIniczej" dol:1:czony Jest arkusz 3-c~ dZiełka 
kIerunku rowu od rowadzaJ'ącego z jego d .. 1 . l Zmarli w dnm 7 czerwca: . p t Bucbalterya" wopracowanIU Jam\ 
fabryki WEl 'lk' ,p. k' 1 t' d t h Ateny, 7 czerwca. Prze staWICIe e ~lę- Katolicy: dzi;lCi cło ~a~ 15-tll zmarło 2, w te~ ri ;iei~wicza jako dodatek bezpłatny. 

d 'ł ze. 1e sme 1, ;: ?r~ . o yc czas . . t lorAp.zyli dziś l'z!l.dowi greclcte~ liczbie chlollCOW 2 dZle\Vc?l!t _; r1orostych 1, \V tU.1 n. , , groma Z1 y SIę pod lasem mleJeklm. G ItI mocats ( ..,- '1f 
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o G Ł o s z E N I A. 
~ 

~Mfudanauc~ciel~~~~~~~~~~~~~~_,~ CV;n;eGHI>1:it IIpKCTaB'l>, C'l>-ta.n;a. d t' , Za"Wiadam'l·u·' S 
' posia a1.!l.ca pat. en. wyzsz.y., mc~gfltCallli .. z~nown!l,' .Publicznos'c;' EhlXi> Cy,n;e:U I-ro IIeTpOlWBCRaro <]·v c l o l ~ , 

}IUSUJĄCE 
CTewaJI'l> Ma.n;e6cKi1i:, 1KJ?l:'re~[bc~:ny~roID;lf! llMONIAD pl'Z~gotować dZl~cl do gll~nU1,yUUl, ,w e u sp pu aryzowaniaswycli ini 
rop. JIO.n;SK ll'b )~01\r1 no.n;'l> udzlelaćpoczątko,: m.uzykI, posz~ .' W'· l' '.,N·· . '. 
O()'bllBJIIICT'l>, 'ITO 30 lroHa: 12 lIOJm.l .. ,~8fi kuje miejsca w mIeŚCIe .lub na _ ~Sl. 
10 'IaCOB'l> yTpa:B'l> 8aJIt aac:l>.n;aHlK , wiśni, ananasów, wa- Warnnki prz17stępne, wladomosc I; K k" h . K 
lUnpom.rn CY,lI;elt I-ro .• • J ryms le· I' a k k- h 
OItpyra E'l> rop. IIeTpoxoB'js na MapiIDIcxoit mil I cytryn, wsk::!. w Częstochowie. . " " U a~ le , 
nJIolll,a;n;n H'l> .n;Ol\I't rOpOBK'la oy.u;eT"b npo- posiada mL składzie i poleca: Sz. 598-3-3 urz~dz~łt1itaj w sklepie . .u;aBaT:r.CJi nC)l.BII1K.lIMOe JIMym;ecTBo npn- • I • 

~if~~~:~r~n7.~:::::. P'ElblmlCZlll-OISCwI ahlma'.'n· n d:: E:~ !;!~~~~~' P"YUl~~O:~~d:rO~!~~Q~~O~~:~~~~' 
.n;e61Iaro IIllllcTaBa JleBaJIcxaro OT1> 15 (2 , , , 
MapTa 1886 r. na'l> IIyCTO IIopolKHaro nn, versation SCadresser chez J\lIon- ~rlównfł.sprzedaż 
~a 3a:KJI:ro'IaIO~aroca: B'b C.'I:l>.n;yroID;.lIX'b rp~- 33~. Srednia, 332. sienr Orzechowski N. 4 '-' .. t 
IInn:aX'b, C'b c'fiBepa He,ll;BlIJKIIMOCTL OTTO 643-3-1 gdzie Wlll!l- na~m e bez podwyższenia ceny u nas si\) pr~ktyklljącej sprzedawalle 
IOJIiyca illyJILn:a, C'b rora yun;a HOBa Neuve. 544-3-3 bywają, a to za butelk~. wyt:a:wneg~ od kop. 30 ~ słOdkiego lub też ezer-
~U~ftW~~RB~UJK.lIMOOH~~~la~~~~~~~~~~~~.·~~·.·4'1-~~~~~~~~~~~~~- woo.oodko~3~lwp~. Wl~,~ne~a~hww~e~rezun~~ 
ra H Ci> 3arru.n;u ne.n;mliIUIMOCT:& IIIMH.n;xOB- 11;~kliar.S~k~i ~i~._~ra~t=.{'l;m_za~t,rllwBa.:to~s.CrdI __ • __ .. 3i3.()!I.~6~O.-~1~8;' •• ' 
CI~:y~eCTBO STO ne Haxo.n;HTcJt B'l> sa- PRACOWNIA STOLARSKA 
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C'l>. oxpUUnTSJIóHhlMll oo:aTbJLMK ,ll;O 'T 11 11. D 
600 py6. naflHa'leHO EI. npo.n;aJKy Ha HO- + m. oś~ W mieszlm!liu r. ochrmmei wvłącznie krowianką, odbywam jak la ,t· "po,przed-
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li on;:ImeBo ET, 100 PyOJI., C'l> :n.UXOBO:tl auczycI6 a le. m a.,. e sr.o y I nie, zle e ella mniei zamożnych rs. 1 k. ,50 J.. Poleca sit;) do wykonania <J 

CyMMLI HRVHeTCJi TOpr'b. T pos. hulaj·t1,ca. świadectwa lolko. letnleJ lR...... 7JJT' )11117 -.-1&1-";"OC'7I7"'" 
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rrY(')JIRKR B'l> Kann;eJIa:piR + ża uZYjreWnlanyc + może znaleźć sŁałe zajęcie na pensyI nowy dom SS.' SChelb1era. 
cy.n;sii: I-ro IIeTpOlWBcxaro ORpyra. + nrt wewu!j,trz i zewn.ą;trz okien, wy- .. A. WOlNICKłEJur. Seriach. 

r. JJo.n;s:r. AIIp:l>U 19 ~HJI 1886 ro.n;a. + konywa te? wszelkuf reperacye w .. 
Cy.n;e6HhlH: IIpnCTUBi> Ha.n;e6cxiiI. tvm flichu po cenach najpl'zystliP- Tamże będą udzielane pod-

642--1-1 J ..... k' ----~~-~-~-~- - J. niejsz)'ch. ,. czas wa aCYJ 
'T~ Gotowe, doskonale meble, oraz J.. I k dl • 

ZaI'lząd ;J". z' el' + krzesla· wiedeńskie. ap!zedaję, Sill'.T e cye a uczennu~, 
Ul. • , + tamże po cenach naJtanszych.. cą;cych wstąpić do gimnazyum 

Fabryczno-Łódzkiej ....... +-.... +i!III+:.:.~6 .... .., do innych zakładów na 
\T 632-3-1 podaje do wiadomości osób . intere- I.!"""..,... ___________ "'1'::::'11 _~_~~--,-_'_~~~~__'_~~_ 

i farby 

polecają 

zakłady urzemysłowo- chemiczne na poczcie. 
625~3-3 

'DRUKARNIA 

~IDZ!EHM 
N 2;5 W ŁODZI . r., · ulica Piotrkowska) Hotel ~Hałllbursld 

~ -
Nr. 2;5. 

sowanych1 ze wszystkie towary .prz.y
byłe na st. Łódź od 19. kWIetm 
(l ma.ja) 1886 roku do ~O maja .(1 
czerwca) 1886 roku, a n 161 ,~ykUfJ1 , 
ne do 19 września (l pa,zdzlerOlka} 
1886 roku, sprzedane będą przez 
publiczną licytacy~ d~apokrycja I~~I.
leźności drodze źelaznejprzypadaJIiII
cych, a to w myśl art. 40 j 90 l 
Najwyżej zatwierdzonej ustawy dróg 
żelaznych rosyjskich. 637 -3~2 

Wł Karpiński & W. Leppert 1Ibl11~"'~.""~-4iIHtlH ...... ~ ........... łi) 

P1-zJjimvje, ąfJ. 1'9.00ty : 

~Dzi,ela,broszury w polskim" rosyjskim i 
niemieckim językl1,tab,ele, cYl'kulal'ze, me
moranda" racllunki, bilet y wizytowe,adl'csy 

'i t. Ił., które wykonywa elegancko' i 'po w Warsławie~IElektoralna 37· 
346--24-6 

Opuściła prasę broszura + 
pod tytulem ... 

Wo~a Łództa" i 
~~d względem sanitaJ.'nym t 

Czwarta część losu Nr. 10,233 lit. d.I·_ ..... _________ _ 
do Masy piątej 146 loteryi 

ZAGINĘŁA 
niżej podpisanemu. Zn~Iazcę . 
sza się o zwrot takoweJ do magi
stratu lub teź do kantoru miejsco. 
wego kolektora E. Knopf, u które· 
go odpowiednie zastrzeżenie zro 

T.lómaczenia do weksli 
są, do nabycia w kantorze 

drukarni "Dziennika 
Łódzkiego ". 

i technicznym T 
skreślili 

A. Fuchs i Kniehowiecki. 

nem zostało. 
Maksymilian' 

i jest do nabycia w redakcyi 
"Dziennika Łódzkiego" i we 

tkich' .. 
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,cenach przystępnych. 

'En detail. 
WSZELKIE GATUNKI " 

Wód mineralnych naturalnych' 
. .. ·najświeiszegoczerpania 
nadeszły do głó wnego składu przy aptece 

551-1-10 
Eugl'os. 

M .. Spokorny. 
En detail. 

Szanownej Publiczności 
Łodzi ,i okolic podaję, niniejszemdo wiadomości, że 

"Hotel Warszawski" . 
w CIECHOCINK.U 

w roku bi6żącym w zupełności odrestaurowanym został. Po
sia(la 60 z przepychem urządzcmych' lllU;nerów. W:yborna 
kuchnia i· cukiernia. Prędka usługa. Do stacyi koleI wy~' 

będzie powóz.; hotelowy, który zarazem służyć moża 
gości do przejażdżki spacerowej. - Hotel powyższ;y? 
mogący zadość uczynić wszelkim wymaganiom ~oSC1 

odwiedzających Ciechocinek, polecam względom Szanownej p~
hliczności. -' W cześniejsze zamówienia na mieszkania Pl'zYJ-

539-5-4 
"B. Pr'U6~ynow6Ji,i~, 
właściciel "Hotelu Hamburskiego". 

"JASTRZĄB 
(tunele Jodo-bromowo·solankowe na GÓl'nym Szlązku 

Stacya. koJ. żei. oraz m'ząd llocztowy Loslau. 
.. OI;wu/j 9cie :1.0 lrCaJa1SS6 ,.. ~ 

te jodo-bromowo-solankowe odznaczają się szczeg6Ini~ 
IOZrll'O'WP'IT) powietrzem i ·S~ powszechnie uznan,ej skutecznośCI' 

wszystkich chronicznych cierpieniach kobiet i dzieci,. zoł
obrzmieniach grucżołów, cl10roba.ch skórnych, kOŚCl,pa

IralJZl'l.cJ], chorobacJl l'enrpatycznych" artrytyczny:ch i newral-
, gicznych,sifilisie i t. d. 

S1'odki Zeeznicze: Kąpiele solankowe,parowe, natr'yskowe, 
błotne,· gazowe 'i il1hal~cye;' 'Wszelkich infOl'macyj udziela 

384-8-8 ' 
Wydawca Stet'an KOfi!Suib, ...... Redaktor Zdzisław Knłakowskł. 

,Zarząd, kąpielowr· 
]J;OBnOJI13H;) n;eHBypoIO. B;:a-=-pm-an-a-,-=2:-:::7:-M'---aa-. -1-88-6-r.--~;-;W:;-:;d-rn-;}r=~=n:-:;i-,-',Dn:::;zioonUiaLodzJd;;g.;;"-.- . 

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


