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tych niehli .... ;···.Mós~\vie i W Petersb·lirgu.-~Tow·arzystwo-lub-elskie spodźiewu. się osil),.· za. oezterminowe1 4 ilo 5%- za 3-dó 6 mie! 
p R Z.KG LĄ D Tym sposohem zachwiany być może dnhry~nąć tlhL swoich listów knrs równy listom sięczne j 6';':% . roczne. Od dyskonta we-

l dl 
zhy~ na. rynkach Cesarstwa, ja.ki wyrobiłyiłll.liskim. .Jest to dowodem wielkiego zau- ksli pobierano 8ł/:1.{).!o, zdysfc:o.ntowano za. rnUhll przcffiys owago i .han UWflnO sobie fahryki nasze u tamtejszych odbior· łania, jakie swi'l.t handlowy pokłada w li· 1,969,576 rs. Dochód czysty przyniósł 

~ ców. Gdy we~Ulicnly w tachunek cło i stach ~astawllych ohu tych miast; wszelkie 25,692 ruble, z czego Qdtrą.COńO 3% na 
\V CESAR.'lTWlffi I KRÓl,ESTWm. koszty transportu, które dziś wyroby wie- obawy o powodzenie tych listów okazały rzecz skarhu, 100/ 0 na. kapitał zapasowy, 

~<:m-, debskie opłłl,ca6 muszą, należy lękać się, się więc płonnomi. Obu towarzystwom ży- 10% na gratyfika.cye, czyli razem 6,059 
XV. ii z chwillJj powstania fabryk zagranicznych ezymy jn.knajlepszego rozwoju dh\ dobra rubli, l'esztę zaś wypłacono jako dywidend'J 

Nowe fa.bryki i przedsilluierstwa. • ..,...Towarzystwa w Cesarstwie wytworzy siljJ groźne współ- ll'liast, których majq,tki reprezentuj!}. Za edonkolll, w stosunku SOlo' W porównaniu 
krtldytowe i hanki.-KlIsy zaliczkowo-wkłatlowe.- zawodnictwo dla fabryk bajowych. przyklac1em Kalisza i Lublina poszedl z rokiem poprzednirn t liczba członków 

Knsy prz.eniysłowców~ Pod Lubartowelu projektowan18 jest bu- Płock; ustawa IOWIIJ'zyld1/Jfl kredytowego m. zmniejszyła sifJ o 11, obrót ogólny o 
Notatki nasze o nowych zakladach prze- dowu wielkiej gor::ellli udziałowej, alf) do- Plol'fell, zredagowana wedle wzoru ustawy 1,344:,076 rs .. wkłady o 13,090 rs., dyskon

mysiowych, zebrane za miesią,c c?:erwiec, piero w roku przyszłym. W Kieleckiem lubelskiej, wzorowanej znów na ustawie to- to weksli o 144,124 rs. a dywidenda. z 12°/0 
pl'zedstB.wi!l.j~ mat'eryal bardzo ubogi. W ~e. powstaje nOWiL fabryka. pIyt i innych wy- warzystwa kredytowego m. Łodzi, Inn być w r. 1882, sp~dając stale, dossła. w loku 
dnym z przeglądów poprzednich wspomnle- I'oh';w 11tal'muJ'olCuth, :l. pod Chęcinami o· niebawem przedstawionl1 do zatwierdztmia. spmwozuawczylll. do gO/o; interesy towarzy
liśmy już o zastoju, jaki zapanowa.ł w dzie- twiem jeden z przedsi~biercó\v warszaw- Najwyższego. stwa idą zatem coraz gorzei. O wiele po
dziniepnedsiębierczości' przemysłowej wl skich zaklad tarcia llwrmm',hn . do użytków W Kaliszu wznowiono projekt utworze- myślniej ro~wija si~działalność towa.rzy
ostatnich czasach; tenże sam objaw zapi- budowlanycl~; będzie tą fabryka prowadzo. nia Imlul'Z!!stwalllzfljemllcgo krl!dyfu dla stwa wzajemnego kredytn w Pi/181m: porni
sujetnyobecnie, w wyzszym stopniu. Kilka, na na wi~kszl} skalt), której zapewnia po- guberni kaliskiej. Projekt tentPotJjęty mo zeszłorocznej st.agnacyi w hnndlu, opa
poważniejszych projektów nowych naleŻYl1 wodzenia obfitość matcryału na. miejscu i przez grono ohywateli w roku 1882, {)bej~ racye powi~kszyły sil,} znac2iuie, a dochód 
do przedRi~bierc6w zagranicznych: dogodna komunikacya . ..,.... Pod 'Warszaw/} mował gubernie: kalisk18 i piotrkow skłj:, źe czy aty 4,593 .rs. st.anowił prawiil 20QjQ na. 
Wielką hutę szklan~, obliczon:Js na pro-j (Z!~ rogatk11 wolską), puszczono w 11uch fa- jednak natrafił na. poważne przeszkody i kapita.ł Qbrotow'y; nadmienić trtebaf że 

tlukcyę olbrzymich rozmiarów, zaniierza w brykę parowfh wyrobów no;&ownićzyeh i fa· nie luógf być urzeczywistnionym, przeto towarzystwO' mialo 5,100 straty na wekslach 
kraju naszym założyć spółka przemysłow- brykij krochmalu; o· obu tych fabrykach, illięyatol·owie. postanowili obecnia zakrzll:- protestowanych. Towarzystwo to liczy 150 
ców fra.ncuskich; wyrabianem ma być szkło wspominaliśmy już dawniej. Notujemy jesz- l tD~Ć si~ energicznie okoto pozyskania no, c"łonkÓw. 
u~te na wzór hac.cara~owskiego. Dla z~e· cze. otwarcie .fabryki ćwiekClw tlrewnianych, l wei te) i~styŁti.cyi .. kredyto,:ej wyłqcznie 'Y s,:oim. c~asi~, cz!taliśmy w p'rłlsie 
lUian naszych, . posladaJt1cychpokłady PJa-, takze w okolICach Warszawy. dla. gu herm kahskleJ.-Vl'ugze tego rodzllJu krajowej Wl3.UOIllOSC,. ze "Praw. Wiost." 
sku' .białego kwarcytowego, wyniknie w I W o5tatnich tygodniach ożywił si~ był, ltJwllrzy.vfwo,z głównym celem udzielania. dóniósł o rozcillgni~ciu niektórych przywi
każdym . razie jakaś korzyść z tego prZed-\ handel wyrobami żelaznemi, jak zwykle pożyczek na zasta.w zbożalPowstaćlna nie- lejów bauku szlacheckiego na prywatne ban
sigbierstwa;'w układach pośredniczy praco- }Jrzedżniwarni. Do CeS!l.rstwa a głównie bawem w Dubnie (gubernia wołyńska) za ki ziexIlskie; pomi~dzyinnemi byl prz~wi
wniachemiczno-technologiczna dra\\' ein· do guberoij północno-wschodnich wyslano staraniem ziemian tamtejszych; projekt u- lej przedlużania terminu spłaty naloźności 
berga.w Warszawie.-W celu nabycia bu- znaczne partye kos, sierpów i. t. p, narzę- stawy został już wypracowany. . od dłuźników. Pó~niej nieco dowied.zieliś
dynkó~po mającej hyć zwiniętąs stalowni dzi rolniczych Inniejszego kalibru. Tu nad- Towarzystwo wzttjemnego kredytu w Zy- my si~ . z. pism waręzawskich,ie miniate
warszawskiej ria Nowej Pradze, przybył mieniamy, że w Proskurowie (gubernia PO-j f-QllIien:u miało w 1885 roku 608 członków ryum skarbu nie zatwierdziło uchwały o-

. pełnomocnik firmy angielskiej, klóra. w bu- dolska), zbankrutował duży skład machin z kapitałem zltkładowym 102,535 rs. i za- gólnego zebrania akcyonaryusz6w banku 
dynkacll tych załoź~łaby wielką. pl'z\1dzalnię i .narzędzi rolni~zychMakow!eckiego. i.sPół-l pasowYI!l 19,587 rs. Wkładów llarachu- ziemskiego w Wilt!ie owydaw.aniu pożyczek 
wełny. Na ostatmemzebramu, akeyona- kl. - Garbarme w.arszawskle. zmmeJszyly nek bleZl1cy przybylo w roku sprawozdaw- na zastaw gruntow z termInem 57 lat 7 
ryusz6w towarzystw~Lill.'0p,Rau i Loe- pr~dukc.yę wskutek malegozapotrzebowauia \ czyn~ na ~94,4~5 l·S., wypłacono zaś ,w !lliesi'ijcy i 19.1at 11 miesi~cY1 :: powod~, 
wenstein, postanowlOńo Jednak utrzymac skol' wyprawnych. tymze czaSIe 84a,366 rs. Zysk C:lysty przy- IŻ operaeye takle mogłyby wapołzawodm. 
zakfady przemysłowe na Nowej Pradze' w W zeszłym miesiiJlcn rozpoczęly aział al- niósł 93,303 rs. 27 kop., co w stosunku do czyli z bankiem szlacheckim. Zda.je siEj} 
ruchu przez cztery la.ta., t. j. dóchwili nośc swoj~ towarzy.vt/lm kredytowe miejskie' sldadek członk6w, stanowi 14.09°/0' Obr~t więc, że pierwsza. wiadomość byla niedo
rozpoczęcia przenosin stalowni do Krzywe- 71J L~lbliJlie i li) J1alźszu. Tow:~rzystwo kre- roc~ny przedstawia SUlll~ 6,040,261 rublI. kładn:Js lub ~le zrozumiaul}. Wskutek od
go Rogu, na południe Cesarstwa. ~ Nową; dytowe lubelskie dokonało wypluty pierw- Towarzystwo otworzyło rachunek bieżący mowy ministeryum, odbyć sie mialo w dniu 
prz~dzalnifJ . wznosi , p .. C. G. ScllOell.na szych pożyczek w dniu .5 czerwca na. o~ól- dla .215 osób, a płaciło 4% od kapitałów na 24 li,pca .nfł:dz,,?,yczajne ze~ra.nie. akcyona
Sroduli,.pomiędzyB~d:~1Uem II; Sosn0:VICa- ną, sumę 4ę,500 .rs: PIerwsze pOŻyCZkI _w tenze rachunek lok~wanych. ., ryuszow wt!enskleg? b~nkuzl~msklego.Przy 
mi; budowla p·ost~PUJ~forsowllle, gdyz Zl.l.- towarzystwlC kahsktelU wypłacono v: dntU Towarzys.two wZll.Jemllego kredytu w MlU- sposOb~OŚCl na.dmlemamy, z~ t?nż.e ba~k 
jętych jest 'phy' nieJ . okoto tysiąca. robo- 22 czerwca, a suma wypłaconych pozy czek sku gu[)el'U1alnym, przy 549 czlonkach z wystaWił w czerwcu 353 maJ~tkl ZIemskIe 
tników.,. doszła już do 150,000 rs. Listy zastawne kapitałem odpowiedzialnym 2,200,653 rs. a nit sprzedaż za zaległfl ratę styczniową; z 
. Wiedańscy; fabrykanci~llebli gi~t!c~ ~na- towarzystwa kredytoweg? kaliskiego zosta: obrotowym 244,517 rs., m~ało w 1885 r. ty~h. n3.łwi~cej, 1:0, 7~ ~ guberni ~ro?zi?~
le~li bardzo prosty spos6b na ObejŚCie cł~ Iy wprowadzone na. glCłd~ ~arszawsklb 1 o~rotu na 10,131,136 rublI. Wkł~dy wy- !;kleJ, 5~. w }!?wleuskwJ, 54 w wlIens.kleJI 
oellTonnego w Jłosyi: zakladajl}: fl~brykl notowane by!: ostatmo al pan mosly 223,098 .:s. a płacono od mch :o/Q 37 w 11I1IlSkleJ a reszta przypada na. ~ 

c 19) ni~ uwagi. Słychać było naj'lllrzeczniejsze! wiedzać ekwipażem margrabiny j swoje da- ł że teraz! - mawiały. 
i najrozmaitsze zdania. Lady Tompson wne znajome, olśniewać ich pięknościlb tu- Ale slowa Elizy. która zdawa.ła. się nie 

Lud:wik Gualdo. 

MARGRABIA d' ASTORRE. 
Przeklad li włoskiego. 

(Dalszy ciqg ...,.. patrz Nr. 165). 

w.rp~wiedzia~awo.inę. przeciwnikom El.izy, alet i o~0'Yiadan!eln. o bo~actw~e zięcia. rozum~eć ich p6lsłówe~, zbijały j~ z trop~_ 
Pl erm o był Jednak mczwalczonym wl'ogIem - MowJlaś lIU, ze twóJ m:Jsz tak często W koneu wszyscy bylI przekona.m, że Eh
i co chwila gospodyni domu musiała ha- pisuje do ciebie, a od czasu jak tu jestell1 za odgrywa tylko ~wietnie raz przyjIJtq 
1ll0Wa.Ć prośblh lub spojrzeniem jego niepo- nie widziałam jeszcze ani jednego listu I rol~. A naj sprytniejsi m6wili sobie do 
wstrzymany język. - odezwała się pewnego dnia do Elizy. uchą: 

Nazajutrz oddano wiele biletów wizyto- - Bo zapewne lada dziell sam powróci. - Ta kobieta musi mieć koch$uka. 
wych szwajcarowi,' stojlllcemu z nader PO'\ Ale w tejże chwili wszedł sluż/Lcy, przy- Należało się ty1ko dowiedzieć, kto mógł 
ważn/b miną u bramy Pl.łacu d'Astorre. noszą.c list na srehrnej tacy. być tym kochankiem. A dowiedzieć sil,} o 

W kilka dni później przyjechali z Me-( - Czy to od Rafaela? - zapytała pani tem było nadzwyczaj trudno. Ale od cza-
dyolanu rodzice Elizy_Rafael wynalazł I Valenti. . g6ź odwaga_ 

. ...:.. Jaki z pani adwokat. Ale zapewne był dla pana Valenti nader korzystlll} po- - Tak. Niektórzy potrafili przedostać się do mar~ 
cZfJsto· do pani pisuje.. sadę, zupełnie zastosowanlł do rodzaju zdoł- - A to szczególne, list przyszedł wla- grabiny. Inni szpiegowali jlł, gdy wycho-

- Dość często. ności swego teścia. Zajęcie to llOlegało je. śnie w chwili! w której go oskarżałam o dzilit pieszo z domu. Nawet podpytywano 
Pani f3-oft'redi rzltcila głośno pytanie, dy:nie na rozmowie z bardzo wielu OSOba-\ długie lUilczenie! zręcznie jej pannę słu~,cl}. 

które zmieniło kierunek rożmowy. mi. Co do pani Valenti,.t~ przepad.ala za :!pl. iza przec.zytala list, włoiyła go napO· . :Wkr6tce .Eliza sll;m~ spostrz?gla - inni 
Mężczyźni w przybocznych salach rozma- Medyola.nem, za swe m rodzlllnern tOlastem, wrot. do koperty. JUz to byh zauwazyh - źe Jeden z mlo-

wiali tylko o. margra.binie. o którem nigdy nie zapomniała) w~ród I - Rafael za. par~ dni będzie tu z po-. dych ludzi,. przed$ta.wionych jej u lady 
_ To bardzo mUa. kobieta. swych licznych poc1róży_ Do Florencyi PO-\ wrotem - wyrzekła. Thompson, Giuaeppn Tordini, jakby przy-
_ Nie pi~kna, ala mli. wiele wdzięku.... stanowiła zaglą.dać tylko kilka razy do 1'0- - Nie pokazała mi listu' - myślała padkiem, znajdOWaŁ si~ codziennie na Jej 
_ Aprzytem.... W gruncie i ten Ra- ku, ahy nie zawadzać hroll Bożo, swej naj- matka. - List ten musi być albo bardzo drodze. Czy to na spacerze, czy w teatr.e, 

faeI to osioł..., ukocballszej jedynaczce. . . .' zimny, albo też bardzo czuly. O'.&y to~ w towarzystwie, Eliza była. pewnłł 
_ Ta. kobieta udaje szczęśliwą, ale je- - Zresztib - dodawała - w al'ystok~a- zobaczyć zawsze tego nic nieznacUkcego 

stem przekollany! że jest prawdziwie nie- tycznem kółku, w jakiem się tera.z obraca, VIII. mlodziellCa. Nie był on ani piękny, ani 
szczęśłiwl!. . . c6żhym ja znaczyć mogła? hrzydki, z wyrazem twarzy głupim i prze-

_ Zapewne, jeśli kocha. swego mężn.. A tri6wila to z we~tchnieniem głellokiem, Małżeństwo d'Astorre'a, ten nierozwill:za- biegłym zarazem, zawsze nadzwyczaj ele-
_ Czy jesteś tego pewny. które dowodziło wielkości jej poświ~cenia.· lIy problemat dla ciekawych, coraz mniej ga.ncko ubrany, przybierał cza.!.Iem pozy pel-

. _ Mam na to dowody. Mówiła także, że z myśhb o Florencyi· łą-' dlLwał się wytłómaczyć niepnezwycięzoną ne melancholii, ja.k przystało na zakoehAne-
_ A wi~c dlaczegoż ... : . . . czy się dla niej pamięć wielu smutnych! miłościq. Powróciła wiosna, Rafael nie go, ale pozy to w rzeczywUitosei wywołane 
_ .M6jkochany, ma JUZ Jej P? same u- chwil. Zresztlll l{afnel bar(1:,;o jasno jej ł zmienił zupełnie kawalerskiego trybu życia, były kłopotami pienięinemi jedynie. 

szy •.. Ona udaje i doskonale udaje. przedstawił, ze niepowinna nadużywać przy-: a ze swej strony margrabina zdawała si~ Nie bra.!(owało mu zresztl!s rywali. Tak 
_ Przy tern musi by?zi~llI~. wileju teściowej. . I być zupełni o szczęś1iwlll, a tak szczerzo jak w wysokiej swej m/łdrości zaopiniowali 
_ Nie,· jest tylko ll1eśnn~llb. . ,Ar'ystQ1rratyc~l1e bogactwo pałacu dtA_ I z:.twsz~ chwaliła. swego męża, ouzywaj1łc si~ j ci panowie, że Eliza nie mOże być wiernfl 
_ Ale nie' źlerozmawul; meprawdaz storre,zachwycilo pauilA Valenti, wprawdzie I o nim ze czcilk prawie, że gubiono się w mężowi, tak też wszystkim im przyszło na 

r rzuciła kilka projektó\v upiększenia nie- i domysłach. Pewnie (l'Astorre ożenił się z myśl, że kaidy z nich mógtby jlł przeciet 
PierinNie wiem. J ośli myślisz, że się jej których pokoi, które to projekty na siczę-Illi:~ z miłości, ule wida'; miłotić była. tylko pocieszy~ po nie~taiości R~faela. 
będęprezentowall.... . . .. ście nie zosta.ły urzeczywistuione. Eliza I nowym przemijającym kaprysem i teraz - N1CCh wylnera mif,ldzy nami! A dla. 

Summa summal'uUl, Ehza' do bre spraWI- wydała sit;) jej tak ffzr~czną" od czasu, gdy I ;>;uudzony źon:Js, opuszczał jt~ ?ez żadnej ce: czego nio miah.tby wybrać mnie właśnie? 
la wrażenie na gościach lady ~oll:pson.. poszła za Rafaela, że słuchała jej teraz we' l'emonii. Kobiety litowały Sl~ nad Ehzl}. l - konldudowah. - Baczno~(: wi~c ... i od-

Nawet stara margrabina_ Grltb oŚ,,?,lad- wszystkiem i jezę1i i~ co dziwiło w postę· nawet odzywały się do niej głosem pelnym waga. 
czy la, że przebucza zupełme mu.rgrahleum powaniu tak margrabiego, jak i córki, to głębokiego w:spółczucia - na pozór, w duo TOl'dini wyprzedzał ich wszystkich. 
jego mezalians. ..' nigdy zdziwienia tego głośno nie wypowie- szy zaś czu~y cich!!: r~dość •. , 

Natycllmiast po . WYJŚCIU • Eh~y, w.szys,ey d:r.iała. - ZachClało CI Sl~ wyJśc za tego, zt~ 
pozostali ro:zpoczęh wypowladac awoJe nad Cieszyło jlJl niezmiernie, że mogła od- którego poszłaby chętnie każda z DM; cierp 

(TJ. c. n.) 
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d h 11.' Wysokość wy' datków rocznych na S d' t d iowe (do niz można bylo przypnszczaćz ur,złd ?"!'yo, spra·. t h sk1łmohylewsk~i.pskowsk~ gllberni~. ".j.,;GiełiJ,aJrmdYń8ka.p:llwoz ame ygo n, b' _ wozdań departamentu rolnictwa, ,r,!wmez, l. Z Ro· ubezpieczenie bu~y.nków i resz y ruc omo-
"',csprawózdahiezdbro~ó;v'ca8Y P?'ze1:l!jslow- :~'! 2:0!~;~:;al R\l:h:::~~~:o1 b:!8~:n~iRS:Y:~. s~i na~chodzlb pomyślne :,i~domoscl, ChOCl8.Z sk?;t. ści i nieruchomosCl fabrycznych. 
cow. lubci/:). 'kich p. o dZlen 30 kWletma r. b. Pr, z.yczyną, tego. była głównie porarokn, l~cz ta~ze krem CIąglej susiDy w mleSll~(lU przeszłym,. zblor . 12. Wysokość innyc~' wydatków fabr!" 
(drilgl',;'.rok·'istilie·nia) wykazl,!.·J·e .... ·. fu.n,dqsz iin ... a"usow,'e .i.·poh.·tvczn~wY,~ar,/'en.ia.· tygodlll,a ~bl:- tegoroczny był tam w wielu okollCo.ch bar~~o za- cznych W ciRgu roku (meoznaczonych w §§ 

. J.. l d ema grożony. Ruch na targu tutejszym. był '. ~Z18 nad- '"l: 99 937 rs~\J8 kop. ,w ,tem 615'2, rs.79 k. g!ego n~e rnhglyprzyczymc ~l~ wca e o ozyw~, .. z.wyczaJ' m. aly, tak samo jak wahanIa kursow, 9, 10 i 11). , '. , 
l ; '..... 7 . '3' ,. ,'99' k ': kslach" gIełdy l w~.modmeUla. kursowo Konsole pr.zD~o lk ' I ł dukcyI roczne gQ~owką, ;.~: ;}71 ,rs •.......... op. w we .... wana eichGzakóńczyly tydzień zniżką tls Ufo. MIę· 13. Wie OBC caieJ pro J. 

BQ~Idarnych,; 1,513 rs. W wekslach.pod wlrla- dzynarodow0 papierv państwowe. w malyCh ,tylko PRZElIYSŁ I H. ANDEL. (w sztukach i t. p.) oraz koszty produkcYI 
dy i4,ł30 ..... rs. w wekslach pod papier~ pro~ ilościa.chpojawi~y s.itj w~biegu l tr~ym~!y. SI\lk~~: rocznej. . . . I 

centowe. Wartość utensylIów w"'nOSl 128 <lzlj;~kowo ,słabo. Prz~ ~on<lu popraw~t:r Sl~ wh. 14. Jeżeli fabryka Jest własnośCIą społ~ 
, o )4J '.' sy l zakonczyly tydzlen bez znaCZnIejSZej z;n1floUy. 't ·z stwa ko, - ' t k' 

;f s,, ,KapItał zakla~owy wynosI 7 O rS' f u- Jedynie tylko papiery ~giI?s~ie trzyrual~ SIIJ ,bar- Zebranie akcyonaryuszow owar Y " . ki lub towarzystwa akcYJn~go, o wy azac 
,dZl~łow.y 18.,.437 fS ..... 79 .. kop., . rezerwowy dżo mocno ... Zl'ynku plemęznego ,donosI' flEcono- palni Ozeladź 'odb~dzie siEJ d. 26 Slerp~l1a czysty zysk w ciągu ostatmch 5.1at. . 
'866, r.ą. 80 kop~" S.um,y. prywatnie lokowa- mi8t":JlDot~c~czas ',~i8 zaszło me, ta~i~go, ,cobJ: wParyżll. 15. Przeci~tna ilość. robotmków l OU-
ne' wyniosły 68519 rs .. , 67 kop. Kasa ta moglo z,achwla,c s~okoJ n~ ry.nku. plem~znyrnl, m:ll Wyw. óz cukru. Przez komory Królestwa cyalistów pracuJ'ących w fab~yc. e, oraz p,o. . ". ".' , . k" f:' porożeme terJlznieJsz,e, am wulok!, na p~zysz!osc me t kc zy po d _ 
wy:r1l:~la. sobIe coraz ?lH;sze zau ame. ,uległy żadnej zmiame w tygodl1lll 11bleglym. Po- od d. 13 lipca r. z. ze zwro em a y . dział ich według: naro OWOSCl, wy~nallla, 

Nledawno ,założona ]rasa ]J'J'zemyslowcow daż gór:ujejeszcze zawsze nad popytem bardzo zna- dzień 13 lipca r. b.wywóz cukru wynosIł poddaństwa i miejsca stałego zamIeszka;. 
kieleekic.lt liczy obecnie' 132 uczestników, óznie. Najważniejszym ~tol,i czynnikiem. w }?oto 880,000 pudów. Największy. wywó~ c był . , 
kt6rychwldady wynosz!!· 2 394'rg~ 'Kapi- żeniu::obecnem jest osla~leme l;~nk~ ang~e~skleg?" 'przez komorA gl'ajewsk!h gdzIe doslęgnął mal•5. '~zg]Adna ilość robot.ników t. j. ilu 

, .' . ", :. '11.' .' .. _ którego rezerwa. jest o kIlka mlhonow mIJIeJ8zą 11l~ 'li t ~ 
tal?w obcy,ch, , na .pr~cen: złoźony'ch, :poSla zwykle w tej porze roku. ~opyt ~ pow,?d';1 farYJ 837,000 pudów, najmn~ejszy za~ przez gr~- ich wypada na jedn~ . mulę, Jeden warsztat 
dakas~ . '5,5,14rs.'Pozy,czek :wydan() g,o- i zbiorów oddziaływać będZIe wdals~ym~lą.gu 0- nic~ austryack~, gdzIe uczymł zaledWIe tkacki itp. . 
tówk~ do tej pory8379 .rubli.:· .,' slabiaj~co. Nie moźn~ l'ów~ież spodzle,,!ac Sl~, ~Y 1,1134 pudy. . " '. 17. Termin najmowanią. robotników i 

Kasn "zalić~fwwo-wfcladowa . g1'óJeckamia- napływ, złota: z zagrUl1lcy mog! wzmocnlC' :macbzme Specy'alna komIsya,. k. toreJ przew?dmczy t' ł t arobku 
. ' " .. ' ''. " ".: ,.c. • . ' " :. k ' .. 't' poloieme.. Znaczna suma. złota napływa pod~ no. . " b k b T ermm wyp a y z, • 
l~,,~v,,]885.,r()ką 320 cz!onkQWz . aplta em z' Egiptu, lecz uni: bank f1'~ncuBki,s;n~ II-iemleckI dyrektor państwowej .. IZ y 6 ar owej.' ~~- 18. Długość czasu roboczego w fabl'yce: 
udzlalowym,ł'l3;Z89 1'S.·· Wkłady, na pro- bunk pa:ństwowy me okaz~Jl! !lk~ODnOsCl ;do pozby- ner, zajmuje si§ l'eWlzyą llstawyprobwrczeJ. a) ile godzin dzie~nie , rzeczy~iśtej pracy i 
cęllt:ze stJlony osób obcych' uczyniły. 8;987 cia 'sie Jakiejk?lwie~ CZ/JŚCl8WOlCh zapasow. a do· b) w ciągu, roku. Ile. Jepst dn~ :?boczy~h 
rs . Czlonkow,ie otrzyti1ali dywidendę wsto~ wp~y ,ze ~taD0w.ZJednocz~nych nsta~ę:, 1ll\tZaw1o- -k Łódzka. po ,p·.otrnc·enlU ŚW1!!.t" 'ktorych lloscnalezy 

• '. '0' . . '. " . dn):ll, gdyz banklnew7yorskl8 m~BZ!) nnec na wzg,ll- KronI a <t< '11 
s:g.nku 8, ló'" .' .. . . • . . .' dziepotrzeby' wewn\}tl'zne na y.bl~ry,. przytem w Je- '. wskazaó. 
'Nalepiej'tozwijajl! sifi}kasy zaliczkowe Bi~ni ZaWBZe wiIlC~~ zlot!!. odchod~l stlbd ao .Stano,: 19, Stopień wyks'żtałcenia robotników i 

w.guberni .kG. wieftskiej .. : Jest" ,ich tam' naj- ZJ6dno?z.Otllych .. ,. 111~ Btam~ąbd pr~lbyswtoanot~I>.1~i!I1J! .(--') Nagroda, Najwyższym rozkazem z całse'o personelu,. pra, cujl!,cego ,w ,fabr.yce: '. ~, d' t d t· . l"k' w czaSle ym "wy:p~acane yWRJ.". ... . '. . d' ' ,~ b k d 
wi~ceJi a tanI' kre y os arcza~y r? m om, sumy "a zboz.e. Wśródtl:\kich, sto~unków, stopa d. 12 lipca r, b. p.prezy ent naszego mIł!'- a) ilu miEidzy ro otUl aml znaj uje Sl{j u-
przysparza kaso'mtym coraz:WlęceJ uczest- pTocent?w~ nie ~oźe, tltrzy~a~, B~'il, dług? na obe: sta nagrodzony został orderem św. Stam- mieją?ych .cz~tać ~ pisa~; . ,b) p~międ,zy 0: 
ników.; Weźmy np.kas~ zalIozkowo-wkta- cnym msklT~ ppZl~n;le .. N~JPozDleJ po ,k~lku ty.g~ I slawaklasy drugiej. . ficyahstaml llu Sl~ znajdUje ze sredmem l 
d' Z d k h:( . t t la ki)· z'a- dniachnalezysp0C1Z1eW&0 BIli! energIczneJ. zwyzkl, d l • k tł' 
. ~.wą w ,Y y au . '. pow.la :' e SZ~8 .'. jeźeli ~uwtąp~ r,ze.czywiśoie, poprawa ·v:handlu, za (_) Komisya przemysłow~, wy e egowana wyzszem wy sz a cemem. 
lozona przed: sześciU laty, mIała w r. 1884 którą, przemawIaJą obecme hcz~e obJ~wy." -, Na. z Petersburga do zbadama przemysłu na 20. Transport i dostawa. mat,eryałów 
ucze~tników' ,2,250a::w.:~oku zeszłym 2,~?2. ta~'gll B1'eb~R. ~anowaław t.ygodmu U~lt'lg!ym ~l~Za~! kresach aństwa rosyjskiego, rozesłała prze- Burowych, oraz wszelkich przedmiotów nie
Ob.r6t', to.ozuy w "tychze. latach wymosł: lecz do konc8. utrzymało SIt;! USp,OSO~1enIe ruocm"'ł P t t ' '. tA 'kwe.śtyona- zbędnych' dla produkcyi. fabryki i wyżywia, 
60' r760 '. ,', 70468 .; '1'7:' ," d k ska sztaby notowano po 431/8 za uncyę,' Dolary' me- . mys:lOwcom U eJszYłll: nas. ~pny ... k) , dk' d t b) 
~"'.' •• :1IS.1 •. , l,' rs., .~asa zy, y ow " ksykańskie zeszły powoli do 433/.,p., poniewa.ż l'z~d ryusz z prośb~ ,o udzleleme od~ow16dzl J?a rua robotni ów: a ·sro l os awy; 
wI~~arę zWl~~szaJących .Sl~ zyskow.swolchb francuski obniżył znowu ofiarow,ane ceny, wszystkie znajdujące si~ w Ul.m pytanIa. koszty prz,ewozu na jednostk~ produktu z 
ob~l~a . ~topę .procento~ą .. 0dud;mIanyc Wema .. ,P e sz ,t" 24 lipca. Na targ? tut~j-Dla wiadomości naszych czytelmków poda- miejsca wysłania.. , 
pozyczek •. " Tak np.:;wyn~slła dywI~~ndao ~ s~ym tr,,:a n~posobleU1e mocn~. w, tygodllln uble- :' ero tu cal ten kwestyonaryusz, 21. Oplata cła i wyuatki' na komorze: 
188ł:1'. 14°/Ól a pozrczaJl}oY',pla~lh12/0! ~ly~ B~1'~edanoJabrykantoml komIsyonerom kl'a- J 11 Tmi r nazwisko właśćiciela fabryki a) 'wydatek roczny na opłacenie cb; b) 
w, <1'oku,:'sp' rawozdawo7:ym:pozycza]ący pła-Jowym lzagl:an1Cznym około 500 m. ctr., bawełny, ... , f' b~ k' .. :d'·' "d' .i' 't 1- d tk' k (k d 
"l~< ", lk '9°/ .. " " d .. , dnd . nosiła 600 in.ctr. welny~kackieji:aukienniczpj,. seo m. miano a ry II~ g,ZIe BH~ o?a, z~a~ uje. pozos af9 wy. a .1 na omorze e spe ycya, 

CI ~ ,Juz· ty ~,:." O, .. a, y~l e,!t'V!Y, '. c', etr: we~ny z BaczkI, po CZ\ląClczesRnkoweJ. 70010., 2. Ozas załozellla fabrykI, Jezeh zaś ta- artel,skladowe itp.) 
~O IQ' .Wty:mZ8 . telsze:w~kl.~. p0"Yl~(lle lstIlle- ctr. walny ~e B~Ól'. igarbarskiej,wl'eszcie !,.200~. raźniejszy właściciel nabył ją od kogo in- 22.·J akie zmiany byłyby ppządanew o-
JedTugakasapodobna:,1'lllanOWlcle wPłl:1n- ctl'~' cyga,jsklej. Ceny bawełny pozoscały meZ!111~" ... k' d inowicie . becnej procedurze celnej. . 
'gianach. założona jesze" w 1:853 r., a i'()z· ·nione, c,enywełny .~k~ckiej.i nix8zY,ch,gatunków u- nego, t<:r 1e y ~ a, , b' d k' . f b' .. 23.. M.ioJ'sce zbytu wyrobów. fabryki,' czy 
. " " ... '. ". "1' . . śl ""łożyły SI? korzystmeJ dla. aprzedawcow; ,Płacono 3.\v yszczegomeme u yn ow, a ryc~ 
WIJa: Sl~ rown~ez po my me. ' .. ' .. , ". za Qątatilie 70-10Q~., za:~'eIDIl z ~aczki 50-60, nych, 'oraż podanie ich wartOŚCI według towal' sprzedawany jest za.gotówkę, czy;na 

SP.rawozda~I;:t.r?CZ~ei 2;. dZla.ł'aln()~Cl llle~ ~a,welr:1l garba.rsk'll.l,~e skor,S8;-,.66, za.weł~~ oy- kosztu ich 'budowy. '. ' kredyt, w oątatnim zaś razie najakich wa-
którychbankow; towar~y:st~' l kas kreQY- .g~Jską, 00-;-53 iLz,a.óO k~.,PQJed:rncze partye DO- 4 Do kogo należy grunt na którym runkach? czy fabryka sprzedaje towary tyl-
,tów.yc~·: ~,~ttjdl} ~zytel~i~y·,.w prze~lą'd'ach' ~~1Aff:;~y~Y:~~~e~~d~ :et;:Od:~eJ ub~~l;~~koi~ sto( f3:~ryka; jeżeli jes~ wydzi;rża~i,on~, t? ko' hurtownie, czy też i detaliczn.ie? 
:B0prze dll1.cb, a .ml~Il~wlo~e ~ NN. ~~,93, 15,500kgr.,pofi.' 1.50-3.20 za.,:kllogram. Przy po· na JaklCh warunkach l od kogo, Jezeli' zas 24. Kbszt transportu tow.arów (od pu
;96(lq~; 1,108, ,,·:pz\~en,~;~ka.. ,,!V przeg!ą- mYqlnem )lsposob~e~iutRrgu zbyt, by! dobry, ceny teraźniejfJzy właściciel nabył ją, to odko'; da, sztuki i t. p.) do główniejszych rynków 
d.Zl~'; na.st~pnym'pątl~my " ~zczeg?ły.o dZIa-, uł?zyly Bl~)).omysl~le dla B~l'Ze~awcow .. ". go i za ile? . ." . zbytu. . . 
lal~oścl t~~~rzyst~, ~~IIflCZy?~} p1'ze,IDfsł?- ~ełna. ,V e r v,~ e r 8,. 2BhJ?ca. W ,ostat,mm . 5. Wyszczeg61nienie wartościi rodzaju 25. W pływ taryf kolejowych i miejsco-
~wy~h . ktore··.·:doplero· w uJnegłym okreSIe :.c~l:l.sle rllch w Belgll,p~~I!lks~yl SI~ :r,~ac~me: ~Izea as 'yni' motoró\V oraz wskaza. nie mieJ'sca wych urządzeń kolej~wych na wytwórczość ·t' '. " ... ·'··'·f't •. , zd n'a8woJ'e' mespelna.dwoma.·mlęsll1JC,aml, po WlelklC~ IIC~~a- !ll'. z,, '" '. . f b k 
rzymIeSl~CZnrm og 081 y.~praw9 al. . ~'oyachwAntwerpii, wyśtllipila ,?a~le zwy~ka, .ktOl:a· ICh nab;rma; .... . . ..... . a ry i. . .' 

. nt:~łutała~ .śi~;także I,la ostll.t:leJ auh:cY~,londyn" . 6: Ilość,war~ość. 1 pochodzeme' mate~ 26." Szczegółowe .. wyliczenie oraz poda-
'SPR'!,WOZ'U' ANIA ·TARGOW·E. !ł~~eJ. QbecnIe,wyn9Bl ona,4Q.·/o, }.JO ;CZ\ląClnaWElt l'yału surówego nabywanego przez fa;brykę; nie'ogólnej sUłllypodatków, .ceł i,innych 

'wi~cej: Charakterystyc:me:l1l' znamle~l.~m poprawy.. d:" " '.' t . . "d' 'tk' . • ·t· b' On.' k h O h 
jest obecność wielu wlaścicieli'prz~dzalń czesanko-l oraz po aUle przeClęuel c~ny J~ I!.0S I opia " o OWl~Z owyc , pon szonye przez 
wych na targu tlltejBzym~ .. ' .'. . .1 materyalu su!,"owego w o~tatDlchplęClU l~. wJaścicieli fabryk: a) .. podatki i opłaty 

E '{JiełdytJtrWńskięj do?o~z~po?: 'd~ie~26 lipca., Wełna. .A nt w e r p i'.a., ~3 lipca. Nas.t,!lpna ! tach', tu, nalezy wskazać, Ile fabryka płacI- państwo,vei ,'b) . wpływająąę. do kasy.: .ziem-W''Ozlalel'ent zwyżka' zrobIła dZIS daIs2.6 .post.~py. d ' ) k ' 
Opierll, .. sj~ ona 'z jednej Btronynaobfitośei pieni~- licytacya.publ~ozna Od9\ld~ie, sig tU,taj w ~zsale, o ła za tę jednostkę. '. " stwa, c' na orzyM glUiny~ , 
dzv,"ś. z drugie.J.na,z.aufaniu, że,widnokr~g polity- 2do 7 slerpma 1886.1. obeJmpwac będZIe ·k12,32? 7 Na J'ak długiprzeci~g czasu fabryka. 27. \Vyliczenie i' wskfiiaui~,ątimy o. 
,J 'l' ł' W' L k t bel welny La Plata, 1,802 ·bel welny przyląd ,oweJ, : .. " ,'. 1-' " h '1' ,. h d tk' J: b k' ) cznywyjaśm BIll z~ow~ z?-pe Ole .. '. Y.llB e .' wo- 1,000 bel welIiy rosyjskiej, razem 15,122 bel. Obe- ro ~l ~aprzod ~apasy materya:l.6w ,sur,owyc,' go neJ i'oznyc wy a QW J.a ry l na: . a 
rzyły tylko 'pa~le1'yr:qBYJskle, !'lla ktorY,ch. U,SPOS?- cnia zapas' wynosi 8,833 bel welny Bnenos Ayres, W JakIch term.mach to uskuteczn.la l .gdzIe urzndzenie i utrzymanie mieszkan.1 dla,. ro-bienieoslahlo1 ' glowlne. skutkIem dOnIeSlemajZe b l '"l: 

'podróż ministra GierBa do Franeensbadll została .2,934 bet Montevideo, 28 ,belEntre-Rios,:W,6 . e· je nabywa.·' " botnikó:Wi b) szpitali; c) szkół; d) za-
odroczonI!' , W dżi&.l~. P, api .. erp;wgórnicz,ychpl\no- Rl.o-Gr,aude, raz,em. .~.l,,106 bel L,\ Plata, dalej 3,516

1 
8. 0. gólna suma płac. roboczych i pen- kładów' dobroczynnych i reli!JiJ'nych; i . e) 

, C.o' '.. t· l' lk bel we2ny, allstl'alBkleJ, 4,901 bel welny przy1lhd. , . ., . ..•. ... h dk o wało diiś. uepOBOl).le1ll6S a~(nVCZO?Bpa e; wre. ~kowej i 15 bel wełny chilijskiej, Ol~az 626 bel 1'0- I SyJ oficyahstowfa~ry:cznych. I .'. •• różuye śro . ów ochronnYGh (na.rz~dzia, O-
była· szc~ególniej llódll.ż .~~cyj. bochUl?~~iej:~abryki BY·J'skieJ'. .' '. ..', 9. Ilość', rodzaJ' .1. wartośc palIwa,. uzy- g'niowe itp.). .. . . :iltali"ktol'ychkurBobmzyl Bl\} w Cll!gn glełdy o . 
81)/0' i Bezpośrednim. powodelllzniżki·byla: pogło- .: Z giełdy ~bożowejbe,.li,1'iB?~j donoBz~ ,Pod ~ni~m wanegowfabl'yce, oraz skąd. wlaściwie (~)Wielki magazyn scheiblęrowski w bu
ska o,zlłm,ierzo~em 17ozpu,szcze.nilf okolo tyąią~a.r?· 26 lipca. O~klJJd stan.' pow~etrza spr~YJa zblor~m przychodzi do fabryki (odh3głość),' ile prze~ diljącym si~ obecnie domu .przy ul~cy Tr~
botni}l:ów. Regulacja Koncomlesl~czna :t:0z~IJa 81~ ta}t dal~ce, ~e r<?z~hw~ały Bl~ . wszystkIe oba.wy y- ci'i)ciowo kosztUje fabryk~ jednostka (pud backieL w Wafazawie mieścić si~, b~dzie 

·prawHllowo. Stopa procentowa utrzym1:!Je B1\}, p:r;s· wlone ": tyn~ względzle, .. w ~l~dzynarod~wynt han- ż' ') , . k dl' ~ ł b k 'd ~ . O' I • l '. d 
wiG bez zmiany: :Zapieni~dzna"kumeC3tnleBlą- Olu zbozowym występuJe· kIerunek Zl:\1Z~OWY, ze s~ en, centnar 1 t. p. l, na Ja ugI prze gi§ o OWo po wOIzu. SWlet eme urz1łl zo0 
Ca placóno2y,-"'2Ó{o.· P~!l,yprol':lDgacyi papjeróws~a.n?wozo~~i~ coraz ~i~kBZ~, zwlaszc~a, ~e ,pl·zed. C1tbg czasu ~abryka robI. zapasy ,takowego. ne zostame ~ gory ,przy pomocy" dachu 
rosyjskich płacono: od pozyczekml'ilBzanycho.~25 °/Qsl~1l1erc~osc Jest ~hWllow? nadzwyczaj ogramc~~nQ. , ,10. Jakim sposobem l ozem Jest fabry. szklanego, ktory b~dzle wsparty na hcznych 
dep., o, dpozyczki Z.1884 .. ,l'oku ,0.325, OdPOZYC~.hl Z ..... ~ynkow zagramcznych donosllą 0. u Bposoblemu \ k. a, O,Ś ,wietlaną . J' aki .jest koszt roczny tego I kolumnach zelaznych. Wieczorem plon!!.ć z l880 fokll;O.20% dep.,. od ]?ozy~zek wschodn~ch ba!dzo ospałem. , ZbIory ·Vf· A~ery~e" według os~a: '. . ,.... . . . . 'ł' '"l: 

0.287.5 :O,3oo'odep" o9;rllbh O~20-0,30 m. rep, tmch sprawozdan, zapowladllJl! Sl\lJ8szcze lepIej ośwletle,Dla? ..... . \ ma podobno ŚWIat o elektryczne, , 

g 3S,'bian~a'~o?iet' i.na tamty~.Wsam~j rz~~ założoną była w, 1~50 r<pl'zez leicest~r8kie-1 Najnizszęj: kl3:~ie, nieuozęs~czającej! jl\~kw~a. 
J czy lstmeJe li, mch zwyczaJnagradzaula po- go szewca, nazwlSkiem Grzegorza Fox.. Idomo, ,do kośc1Ołów, grOZIło pottlpWllle wle-

JO,BN, '" Bll·LL·!· .,JEIlO,'W.y\tPA boznych'niebo8zczykówprzeż zaślubianie ioh Wie~i,angielski ml!z 'stanumr~ John kuiste, trzeba ją, było ratować, ale w jaki 
lI' ~ż jakI} znakomitą : umarłą duszą kobiecl!. Bright Jest· kwakrem: tonaf!1 tłuml\czy, dla.- sposób? . 

" W 18761'. jeden z moich przyjaciół po- czego opuścił miiIisteryum Gladstone'a w Protestanckie kościoły nie potrzebowały 
pt'zęZ Max. O~Rella. jechał w okolice Słonego jeziora i został 1882 T., gdy ten. postanowił wyruszyć na biedaków, a katolicki ze sw~ mistyczną mu~ 

'1?rzekład ~ik.torY'i :a6Si?kl.ej.pJ.ized~tawio'nyrosyjskiej 'księżniczce, obecnej Egipt. . . ' . . '. zyką i obrzQldkiem łacińskim, wyglądałby 
żonie biskupa mormońskiego.. Amerykańscy 8'zefC'J'owie są sektą najwię- w ich oczach na pantomin~ .. 

-~ Przytocz~ tu cząstkę wrażeD; odebranych cer zbliżoną do kwakrÓw. Oeremoniebi- Mówcy uliczni nie zdolni też byli mono~ 
.(Dal8zyciąg---Jiat1'z Nr. 1~2). od nie.ipr~ez megopi-zyjaciela. .' blijneodbyw.ają w następującysposó.b: . .. tonnemi kazaniami przyciągnąćrozpróżnia~ 

~';Pierwszy mój mąż - mówila-umarl' . Mężczyźni i kobiety stawają wszerega<:h,czonych tłumów .. Okazała się,potrzeba e
Wielki piątek npi jest,;dla nich 'dniem dwanaście lat temu;. był b'ardzo dobrYt le!cz k!aszczą w dłonie, skaczą: i krzycz~, dopó- nergicznych,środków. Z~rządzono kampa. 

1'adości~ iwęsela,. cOfLw rodzaju świąt pa~. mimo to nie szan,uję jego p~~i~ci,gdyź ~i~ kI zmęczeni nie p.~dną .naziem;ię .. ' 'Il!~~ nie pomijaj~cnajn~dzniejs~ejs.zej chat. 
B~wowy,ch •. · .... . ..,., okazywaŁ !nuymzonom takIeJ. względnośCI Gdyby w AnglIl' powstała Jutro sekta kI 1 wkrotce przeszło, stu robotmkówsta

-:,To jest ,dzień, w któ~ym'B6g umar~, jb.k m~ie;a:naI~~a.l'eli~ia.na:Cazuje) aby wi,elb~ąca B~ga chodze~iem .d~ góryno~a- nę!o pod jej szta.ndarem. Na chorągwi u-
p1ód.lmysł~: :prze.t,.d - niÓW:.1ą .W .. ~. F, ra. , .. ilO,YI·1 n,ląż me rQblłr~zn.lc.y.m:ęd .. zy. zo.namI .... 00 mI, mktbY:Sl~ tet.u. u ,}l1e •. dZIWIł,. wy. 8~~Wl?- i m. lesz. c, .ząno. ~nakl, zbawi,eJ?-ia. i b ... ij!!c w b~ • 

.. '~ ·~o Jest~zleń., w,:który~~og n~s'zba- do' D~szegod:uglego mę~~:- R,?h, palli?! ~o no~y kapll!!ę, :vrpraw.lOnooy lllee~y~gl, m~ bllY ~zkrzy~lem l tańcamI postępowali re-
wll,Clesz~y ~1~ przęto.~ 'mow~ ~nghk:"; .' to za 'ozłoWle~!, ~ra~~,~lwle ~Wl\}t!! NIe maJące~aJmllle~s~ego sen~u, -:- n,lecłiodzl kru~l .po, ul~cac~ Londynu" ku. wielkiemu 
.,;·,"Mimo'to wlelu anghkow posel, w' WielkI płaczemy pOlllW, ale 'zll:zdrośmmy Je~o ~o.tu. o to, Jak1łl~ehgHil wyznaJeszi ale czy cho- zdzIwIemu l UCiesze JudnośC1, .. 
piątek.:: " '. ". . .. '. .' ~ ';~.: s~, g~yź przebywa o~ecme w ~róle6twle me"dzIs~ do k~śclOta.. .' .• ..' . .'.', .:- M~żecie si,ę ;znaswyśmiewać _ wo .. 

C .... hCłliC: .. po~nać .. protesta.nty~m,~. 'ca, .le.J':.J.e,- b~e.sklm" a ~eBZłego •. ~oku. oże.n .. Iłyśmy go pa- -, r Dlacze.go .. przy .. chOdz~c.l.e. n .. a .... p.abozen~ I ł~h nowl., proz.ehCl, -l ,e, CZ, wy, pójdziecie do 
go .surowoścI, trzeba: gO~ld~lecw "Sz,ko;-me z dZlew~c~ orleanską.., , , . stwo? - py~ar peWien kSIl1dzprotestanckl pl~kła, a mybędzfemy zbaWIeni. . I szli da-
oyi,: .kalwinizm w.. naJo,strzeJs~eJ' .~ormle:~a-'; Kwakrow~e, tak n~:,:walll ?dl l;uel'wszego w Devons~lre - wytłumaczlJ. waJll. 'przyc~y- lej, krz.f:ząc co~az, gło~niej: "Śpiewać; krzy .. 
nqJEOl tam bezwzględme.· NIema tam zar- wyz~awcy tej s~kty, ktory'w bOJazhwych pod- nę· Jedm przychodzą przYJrzec SlęSąSlU- czeć, pIC wodę lchwahć Boga to nasze go-
tów; nie.pojmują;robienia czegoś na P?li sk~lrach chwahl Bog~,ehcąc przez to poka-Ido;n; f~rmerzy d!a przypodobu.nia się d~ie- dlo.',' . . . .. '. . 
Swoboda n~e.bywa·to~~r0"Yanl}~ . : .. , .... zac~baw§ ~rz~d Stworcą (To. quake zll.agzy dZlCom, kupcy ala w~budzellla ufnQścl,w • Pl~nlq;dze sypnęły 8i~z~ wszystkich stron. 
. . znałempre,żbyteryan, s~le~o k. S .. ,l~~za~ s;~ko.·. d~. żec, ~rz~, śc, Sl§) .. K, wakr.owI~ przed ~lłn~ ! nab!wcach; ulIode kob~e~y dla. po~azallla Ang~lk zawsze jest. gotów sięguąć do kie
:ts", kt6ryu?zył .. swe.dzleCll'ębgH z.klJ~m me. zglllaJą· ~ol~n, z wYJ~tkIem NaJ wyz· sukien -:- słowem chodZICIe do kośC1.oIa tyl- szen~? gdy chodzi o propagandę idei filan
,w;,ręku;' J?aJ~meJsżąpomylk~ lub wahame, szeJ Ist?t~; mow1lL do ka.zdego .prz~z ty;" ko dla .lllteresu. . ~....,'. troPlJnej lub religijnej. Mnóstwo nawróco
-karał razamlpo. p~ecach m~Ic,~; UtY,ch prze~ ~l1klm, k~pelusza ,m~ .zd~JmuJąi od- :Uw~zamza stos~wne Vf. ~eJ,~Slf1JZCe, Opl- nych śpieszyło ze wszystkich dzielnic, a 
p.onu~ych:chrześCl,an,·.wesołośc. )estrzec.z.ą ma,WI&Ją .zlo~.ell111:pr~YSlft1g1 1 me słuz~w su~ąceJ ob,~cną C~Wl~ę, pOBWlęClC osobny roz- m~ła ~romadka zmieniła się w wielką ar-
po'deJr9a1)ą,·.w...a'zartgrz?ch~mj b~ .c:-:~ n~e WOJsku, gdyz)voJn~ Jest ~rz~che~. ,. aZla~ armu ~bawlema. mIę, bC2'ącQl 400,000 wyćwiczonych żołnie-
J.estto ,swawo!fłI? 31'Z kazd~J ?hWl~l zycla S,akrament~w me~aJąlzadnych, ,?~~,u- . • _. .. . r~y, J?rowadzonych przez oficerow ka ita-
rachune~ zdac<,trzeba bę?Zle klerNrś. . . ~naJ!1 ~szelklCh .. ĘJoś~l~~an;. gdy ktory,z ,... ... ,XXX. .' .' now 1 puł~owników pod naczelne~ doJódz-
"~'SzkoCl,to naródcnothwy,ponuro powa- członków chceprzemowlC na meetyngu, pO-l " '" . ... . twem generała . 
:zny, jak nieniadrugiego. " '. . .... zwalają:inu na. tó .. 'Zupełn~ cisza 'panuje :'--l'~laZbaWI~nla. -, B~zboźneogloszenia.,- Nabo- .• 

Mormoński kościół kwitnący tak. w Ari1e- iHt zebl'ańiu dOpóki J' eden z tyche'/Jilept!/~ zdenshyok' l:a.l'ml1 zba.wlBma. ~ak l!0tępien~ schodz/b 
ryce"u~}jaje<po1igaini~i teokracyę. Nieza~ kow' nie zac~nie'pbd natchnieniem (w: Du- o PS~cz~gÓ~i Gi:d~i~' -=-'J!~~~:l S~~~h~~:t~e. ~ 
dowolniony posiadaniem kilku żon na tym cha gestykulować· i modlić się. . Sekta . ta . . . ) 
~wieciet'lmormoJ:l ~ierzt w możność zaślu- na~ywana tez Stowu1·zy8zeniemp'l':t1l.jaeiót, Au.m g1'ands mau{j) les,. gl'and8 'r'e~~d~8,(D. C. n •• 
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DZIEN~~D.zKr. 3 

=-==~~~~============================= 
(:-) .Na s,tacyi telegraficznej w Warszawie uli P' trk l "1' d I t l ś' ł d IWt' h 

znaJduJe, SIę telegram niedorę~zony nad,e~ I Cą1.T,lO ,'ows '!!.' . ZJaWI Slę. prze 1.0 e· nrą 'CI o( rz1). ów austra " le , Anglia zga- ~'ELEGłU,MY GIEł'..DO\ł'E. 

.. v d . d' 2 b' ,.... (em ~ ICtOJ.·UI, !:!pQZnlOny s.traz.ak oddziału dza sil} na obustromm'Uszanowanie nt'cza-s .. any Z,uO Zl nla 6 • m. dla Herma- 2 k l t d b 
na Landaua. 'go 1 WS oczywszy (O s OJ1bceJ prze ra- l źności H b. d' Giełda WarllawlkL Il!:l; flOtelu dOl'o~~i Nr 16t ,dolllagal si~wie:- e. ", ' e ty owo " ',,' , 

(...;.c.}Ostrzeienię. "\V oStatnimnłl1nąrzę ZHlDla. gą na mIejsce pozaru. Lecz otrzy:' 2'lf1 ... no,.końcGm gialdr· 
"Lodz: '.Ztg." czytamy mtstępująCf!t ódezw~: maI od - doro, źkarza ob,,',aśnienie, '~6 t,eJlŻe OSTATNIE" WIADO.MOSGI HANDLOWE.' Za lnkll. kr6lkoltl'mlnol4" 

,Pame Red kt 'Z h' " J.. IIIl Bel'lil\ :r:atno mI' ... ~,j ,a orze. ec cleJ pan pomlO- od rana przez pewnego pasażera jest na-
SCIU w ~zpaltach swego pisma kilka sMw jęty i obecnie udaje się z nim na dworzec Berlin, 27 lipca. Chociaż z Wiednia na- :: ~~~;:r:: lJ) fr·. : :. : 
UltstępUJą,cyclI. Niejednokrotnie spostrze- kolei- do pociągu odchodzą,cego o go: desłano dziś nieco gorsze wiadomości, na. n Wie<leń,. 100 n. . . _ 
żon:o podczas pożarów, że liczpy zastęp TOZ- dzinie 5~j minut 25. , g~eldzie tutejszej utrzymało się usposobie- Za papiery palislwol4": 
wO~l1cych węgle i t.' p., nietylko nie ustę- '\V trakcie przekomarzania się doroźka"me mocne, Ruch je"dllak "był bardzo mały, Liaty 1.ik..,ill. Hr. 1'01. duże. 
pUJe ~,drogi, 'Śpiesz!!ICymdo ognia sikaw- rz~ z6'spÓźnionym st.l'ażak:ien~, który po,- :gę!Ź spekulacyę zajmow::ly prawie wyllJlcz- ::~~y ~:~. ~i~;!~~'::l~ r. Sa;i. 
kom l wazom rekwizytowym t ale nadto lu- ml~:O pe,rswa.z~J doro~ka.rza; me UlltęI>0wat tui!, obr?ty-, będltce w. zWll1zku _z l'eglllac}'l1 " " 'I' Ser. II clo IV ' 
dzie ci upatr.ujlJl pewien rodzaj zabawki w zbhzyl Sl~ stoJą,cy opodu.lpau 'V. _ oso>-, kOllCOlll1eslęczul!. O 110 przytem przewazu.- Liet)'Z""t,:\l. W .. r~y.. l')pr ł 
z~trzymrwa.ni1i straźy; jadąc wolno środ- bIS.toś~ .2m,Llla c3:łemu mi::stu _ lecz by- Ił' pokrycia luh realizacye, k~rsy ~znosily .... .. "H 
~e~uhcy. ~ na. uwagiod,powiadają gru- nnJmI1I6Jll1eZ tej strony, Jak to reporter Się luh opadnlYl lecz wahanta me były "" .. ,,111 
bUlns.tW!1nl.I: N19 ~lamy pretensyi niniej- ,;Dżiennikall 

- zaznaczył - i objaśnił wu- Żnacztle. Papiery rosyjskie znajdowały si~ I,~tl z::a", JII,lollf.i S::r. Ii 
szenl1 .stowy popraWIĆ obyczajów owych wo- przejmych słowach natarczywego atrażak;a t pod .naciskielll. Na giełdzi~ zbożowej wy· "" .. .. U 
zniców, sądzimy jednak, że słowa nasze tra- ze ~orożka. Z~jęt:8 jest przez niego od rą..stą.Pllo?ziś usp~sobienie, b~rdzo mocne, ".. .. "III 
fią do przekofianiawla.ścicieli wozów,tesp; na 1 odWOZI ma W tej chwili swego znajo. notowama pszenlCy poumeSlOno o 2 m., Giełda Berlińska. 
chlebodawców i że nak':iźt/i"oni 'swoiiu pod. mego, uuajlJlcego _ si~ <lo \Varszawy do notowania. żyta o l m. ,_', ' _ B&llkJH)~y rORyj.kia xnru. . 
wła:dnymustEJPowa,czdrogi WOZo:Qlstra- kol~ poczenl pod&ia sam na miejsc~ po- , pe,tersbLlrg, 26Iipc.a. Wf,ksle Da ~llllyn 23 13/n, .. "lI& da.t. 
żackbn ,Jme przes~k?<d~ać imw J' aklj.ajsz'l1b- l b".1", , l d . . .. d li: pO>lyczka WIIchodnlll. 99'/2' III pb>lyczka wacho. Wekslu /Ja Wil.rBzaW~ Jer. , 

h . . , J zliirll!'lI"~c w tym wzg ~ Z16 nlemU1tlJ o, dam. !ł9 7{s, ,GDloreuta złoto. 1833/ 601 listy zasta- 11 Pllt~rBhurg kr, 
s~em przy yClU na mIejSCe wypfLdku, jak stru.zaka mtercsowanym. ,w~e kred. f.iem8~. 158~/g akcyeb~nk~ rosn8kle~o" "fU. 
si~tdptą;ktykujew-inriycb. rriiastachi jak W końcu sttaża.kwyslłOczył z d()roźkitd~haud!Il';$Sgrani()zIlf~v.o 32811=> banku dyskonto, 11 LondYll kro 
to nakazujlJl' przepisy policyjne., ' Woźniców ciskając obel:lywe • stowo i oddalił si~ _ wego pd~ral!urski!'go 7.S;)~ warszawskiego 310, pc- :; Wi~deń dl. 
zaś, należałoby . uwiac1oIDi~, że na pl'zysżlość dorożkarz zaś przyteni powstrżymany ty lko tel'llbur~klOgo banku ml!.l~zynarodowcgo 485.· 01akouto pl'.)"wa!,ue kr.' 
Poczynione bpdll, kroki u w"adzy policYJ'neJ' tł" 'V d d' 'd .' Bllrim, 27 lipca. Bilety banku rOąTjskiego 

, ","tI, ~ , .' ~ , , " zos ~ l}I~ez pana • o o paWle zeDla 197.9ó;I:0/. lisLy zastawnetili,30,4.% lisly likwida. 
o poci:1gnięcie ich do odpowiedzialności Sl)- strazakowl batem. c)'jne 57.20, 6DI, poi:yczka W8cflou!li'l Ihml, 61.40. 
dowej za przeszkadzanie ·straiy. ' Jeżeli pan W. po tej aferze wypowie~ 1!1 emisyi 61.10,4% H07.Y<l7:lco. z 18MO r.87,25, l}u/n ',Z szacunkiem. Komendantura straży, dział wyraz rozbójnik" to nazw~ ttJ: o. hat.y "n:stawn6 rosYJ,9kll! ,93,10, kupony w,hl~ 324,50, 

( ) Fałszywy' alarm. Tageblatt" poda k "1'1 t lk "ób, ,l ,. , t 6% JWl:vedrn. pralIllIlWa " UHU roku 146.90. taka>:: li 
- '" - ,re" l y o spos ~na CZlellla BIIJ s ra- HillU l'. ·14O.40i I.kc~·e !Janku haudlowego s:tOO, tly- , : 

Gietrla londyńska. 
Wllkalll na 'P~tlJr~IHlrg, . 
Dl'R!mutu 21/2 ' 
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je, iż w nocy ź poniedziałku na wtorek zaka. " .. kou1owogo 76.00, d,. żel. Wł>r"v.. WiHll.1l7!.l,5Q; ak 
dał się nagle słysze6 sygnał alarmowy, Pl:ÓCZ doro,żk::r~a, świad,kami. 2aj~cia b~- cye~r:dyt{>"'!'''Ug~l'.Iackul -.""";',najnnw",,"\{)OŹ,lozka N a d e s ł a n e.' 
ostrzegajllcy, iż ~w drugim oddziale straży lo klIka wybItmeJszych 080b z llltehgencyl. rMYJBkl< 99.60, 6 lo I'HlIta rOlly).ko. 113,50. rIyBl:Outo --łOł--
wybuchDl!ł ogień. Pouiawaa, sygnal po- W 20 minut póżniej widzieliśmy pana <1 Oj. , prywatno PI, 'lo', . W numerze 164-ym nDziennika Łódz-
wyżsźy nie powtórzyl si~ więcej, albo wię.p W. dojeżdżającego ttłl B!Untłl dorożklk dó prn~~~~~~i e~n~~~~lOr ~';l~~!U~;ll~{{;~~~;O 1~~1Iu, kiego", z dnia 27 lipca r. lJ. napadł: na 
pożaru wcale nie było i tylko ktoś 2 figlów mjejsca P?gorzeli, <~iozą,ce?o dwóch straźa- Bkll l"'~' ~ 1!l7i1 r, 9Bl/u; 4uio l'HQt:d; 1:to~,~ .:~~: mni~ z z.a yłotu j~k~§ pau. W. [J., pod ktIJ.. 
zatrąbił, albo też pożal' wybuchu!!ł, rzeczy- kow schelblerowsktch, ktorych p. \V. tli, 861/" HglJwklL 72 1/&. hauku QUolJ\lIonultH'j(Q 103/8, rOl/l1 to llllCyała.ml, Jak IDt dobrze wiado
wiście, . lecz sami mieszkańcy go ugasili, ulicy Widzewskiej zaprosił do swej dorożki lonłhar<1y 97/1G1 Ilkcye, Itnu!lłll; slItlzkieftQ ,7\PJBł mo, ukrywa. 8j~ p. '\V. Dubowski, W celu 
2kutkiem czego zaniechano dalszego alar· (jak .to . ma zwyczaj czynić),a nast~pnie 5ła:~;szllwa,21 lipca. Tar~ Tłll lllanu Witkowskie- ~dyskrodytowania., mnie w opinii puWiezllej, 
mowania straży.·.. ',' zwróc1ł SIEJ p~ "!N. do p. k~me!ldauta lStra~ go. P8z~nil!a.RJJI.i >lrtl. _"'-_"-', pstr" i dobra 1)B5- ~ak to _21 tonu za.nlleszczonogo tamże artykl1łu 
. (-) Raniony podczas ostatniE!go pożaru ży z zapytameUl, czy spożmony stra.żak 6OO,lnalo.61&-62&, wyl,orowa ----; żyto lest wIdocznem. 
strażak oddziału pierwszago p. Ketschke mial prawo dOllla.~ać silj od zajętego do- W:fl~~~, ,4.50 .... ~tl;2j'!~, ~śre[::liH -_--;.;-:, . wad li· .Bardzo jest. rzecz!! przykrl}, .od,powiadać 
m:a si~ bardzo źle. Natychmiastpl'zy ogniu rożkarza, aby go. wl?zł,. - ~a co o~rżymi!-ł ~o,gryl{!~~~~I_~~!e;r~'I~i;l~_~~~~:~e9-=~! na a~tykuływypływaJ~ce z tak lllSklCh 'poha-
upływ krwi silnie go osłabi!, mimo to p. kategoryczne wYJaśmeme: "ze stl'azak Ule _. r7,epak rapa zim. 650-700

1
gtO<Jh PQluy ,""" ___ , dek 1 n~szllce na. sobIe cechy tak, lllesz:.la-

K. był czynnym do ostatniej chwili. N a- miał do tego prawa.- pod żaduym pozorem." ankI', --:-:--:' fasola .::---' ~I!. korzec; kasza ja. chetne l matoduszna, lecz; b\}dllc raz do te
stępnęgodi1ia przy opatrywaniu Tany po· Za. grubia.ńl>Ide znalezienie się strażaka glana ----, J\lCZTHlClltlll., --, gry~r.. gruba - go wyzwanym, musz'il we własnej obrome 
wtórz;yl si§ krwotok i byl jeszcze silniejszy, prosił pan W. ? sat~akcy,ę. " t;t;-s~~ JI:~~!ioniaDo~:e~~~~ 1~:e:~%~~!~r:Y' temu obowiązkowi _ uczyn!c z~d~&ć, !lo oprocz 
aniZeIi poprzednio., Pan W., kupIec tuteJszy, Jest przedstawI- - korcy. ' " ," go, tego zastrzedz SOb10 Pocllliglllt;jcle pana W. 

(.:...;.) Pożar. 'Dnia 18b. lU .. W Łagiawni- cieIem jednego z poważniejszych towarzystw Wars,zawa, 27/ipca. Oko;vib 78% t.ĄkcY~iłpok. D. do odpowiedzialności slłdowej za .-
łach. w'i~uchnął .pożar, który., zniszczy,ł • za- ubezpieczeń i j~~k niejednokrotnie mieliśmy 9%. Stosllne~ gar/Jea do wlII.dro. 1 ()(1-307 1/2, Hurt. czerstwO. 

~ d ' 1 d d h ł' b 'f. k" 1- •• skład 7.11. WIlldro kop:, &OSa-aHs ZIP. garn 263 Zł' d k'lk 1 t d Ed d n owal!la na ezące o wo~ w. 08C1~n;_ ?poso nos.: prze onac SIę, pallen en~rgll, 265" ~zynki za. wiadl'O kop. S20'-827'.: 1':11. ga;niec e Zll1ll.r y prze. l oma ~ y r. ,w~ 
urka l Jurka. RazemspalJto alę plr;)O ld:),~y ręk!l' w l"§k§. z.e' strażą ?~mOwll, kopiejek 267-269 (f, doa, Uli. wyl!ehn; 2%). ' ~lbr~cht, były plOfesor w um~ersy~ecle bet~ 

za.~d.owańdrewnianych włościaflskich1 u· wspIera te:&pl'Zy k~deJ sp()!!iobnosC1t&ko~ '1łeffln, 27,lipea; Targ zhozowy, 1'87.enie& ltńsktm, był plerwsz~ znakomItośCI!! na I!O
bezpit:iczonychna 2,2001's., nieiIbezpiecro- w~.,-i Jlrzykto ~a:utem więceJ, że zajśc~e mocno, w 11niejS~lU 144-17~ na lp.""";' -, ,na lunau~Iek~l'$kcHlentystyctnych W Euro~lł, 
nych ruchomości zgorzało naSa rs. Po- to spotkało gO'lze reporter me sprawdzll lp. Hle;. ~51 h, 1111, swr. w:z.150 12, no.wr7..pag.'1511/~, temu mkt me zaprzeczy kto tylko cokolWIek 
. 'k 1- d l' , ", , l' napali. hst. ló2'Jł na hst., gr. 153, tyto mOCno b' ,'. t l'~h 't" }:'1 __ 1_ Ż 
za), wynt n!!,,- Z po pa ema, wlllowaJcy Je- fa~szYJvW" podanego mu ;aktu, wprowa- w m. 124.138, na lp~ ..;..~. lUl.-Jp~ .!lier. 1253/" nR. Bie;. ? e,znanym. 'JeB Z l~ra ~l"lł, _aA'l!JI.ą, a e 
dnak dotychczas nieodriitleziono. . dZI wszy w bIlld redakcyę pIsma. " wr~ -:-t na. wrt. paź. 1263/" na pai. list. 121 ·na list. Ja Jestem Jegouczmem, ze Jego słuchałom 

(-) Nagła śmierć. Dnia .17b. Ul; ,w do-_ Naawisko strę.ź~rozumie się jest uam gr,127~", na!?" Bt.-,na~t.lt,-, ualt.mr.-..... ~(Jzmień wykładów i. ~ast~P?ie rokjed~ w jego pra
minimn ,Bto1i6,w gminie.sełdów podczaił znane pan "'vV. wstrzymuje się jedllukod o. w mt6JSQU 1115.160. OW;les mocno,w mle~8cn 12S <.lowałem klImce 1 ze ustateczma przez dwa 
,robót polnych przy żniwie zmarł nagle pub ,lik, ,owaniatakow,ego 'ił nadziei ze saUlO ,:If,'u2a' /Ja ~p. -II. !l1II.11

C
ó
lfJ· 81ęra·ll9"{21~°t.m·1; II

lS
8.a,Sler. wI.r-~t.· i póŁ roku byłem studentem uniwersytetu 

k · l' ' " b t 'k T' , " wrz.p li. (, n paz. 18 "na 16 b l" k' ' kt" t '~h" 
8 'utklflm pata lin serca ro o nI ' omasz ol)ja§nieuie tego zajścia oszczędzi na przy· gl·. 11S1/2' na gr. st.'-. Hrotllt warzel.ló5-200, pa_ et' 1:11S. UlgO, W, orym o .czaSie Sj,UC 8,t,0J?1 
Różycki. szlość tak jemu jak i ws:.:ystkim mieszkait- Htewny U:l6-141;, Olej luiany w m,-,l'7.epl\kowj' w ,tllmze < nauk ogólno-lekarskICh, a szczególme 

(-) Z teatru. Od kilku jużtygooni nie com ~odzi podobnych nieprzyjemności. m. h. becz. 41.4. Okowits,"IV m, ha'l hecz. ~7.2,' tych gałęzi, które z mojll specyalno§cill w 
widzieliśmy takprzepełnionogo teatru l~' ' . W lJ. ' S_ZCZ~lIill 21, Jlpca. PEzr.n!1l1I, mocno, 'w m, ~cisłym, pozostajl} zwilłzku, nie 1icz'lC już 

'tniego, jak to miało .miejsce we wtorek, •• 1"~4,l1II. lp.~. l 53.00, na wr~. paź,lij7.50. 2Jto sltudyów odbytych w uniwersytetach W Wyro-
. 'k ił' 't'i!t-: mOtlUleJ, w m, 120-l24, na lp. Sll>l', 12d,50. na wrz. b . G t d •. 

na pierwszem pl'zedą:tawlemu ome, yI "H 1- I-{: H,Q N!ICA paź.12ł,OO. Oloj rzepn.kowy spokojnilłt na lp. sięr. 4.2.00 urgu l e ln ze, o tem mozn~ SI~ prze-
cek i Wacek,"' napisanej przez Z.Przybył- KRA J O,W A I Z Ą G R A N I C Z N A. ną wr:r:. paź, ~2,OO. 'Spil:ył,UH mQoniej, w m. S7,SO! kona6 ze ŚWIadectw wydanych mI przez wy~ 
skiego. 'W szystkie loże zostały zaj~te, po- ~ .. lp. sio;, aS.90, na eier. wr,.;. 86.90, na wn. l'RŻ, mienione uniwersytety, w których oprócz 
mimo, iż wit>ksza CŻAŚĆ p' rzedstawicie1i mel- Brak mularzy d!',ie SI'''' uc"u"'at. w r. b. 37 !ł°6' (~IHJ skalny octony,~ m"IO:80. .• podpisów wielu innych profeB{)rów. znaiduJ'1l 

.., .., .... .., .. n v Kr leWIIlC, 27 lipca. ,Targ zbozowy. P42\ElUlOa ' . " A J 

1ciego świata' ;finansowego;', odwiedzających w W nrszawie, jak donosi "Dziennik dla mocno. :Zył.ocicho, w miejscu (120 f. 2000 Się własnor~czne pOdpISy ll1eb?~zczykl!' pro
,teatr polski rozjechała /jię do ką;pieli l~b wszystkich." funt. et) UO.J'Jczmieu ospaleJ Owies loocno, fesora Albrechta, co wszystko miejscowe} wła
ll'ltnich;rezydencyj sWQich. Krzesla musI~- -straż ogniowa wiLtszawska wkrótce mieć w Iniojsc~~OOo f, cł.14:!.oo. G~?ch biały (~oo~ f. el), dzy policyjnej przedsta,wiłem, bo ,inaczej nie by· 
Jlo~dostawiaó ~a' 'w ogródku znalazła 81~ będzie &Wn'lf" ol'lnestrp,. ls:J.OO, SpIrytus 100 !ltr. 100 lo w m. 3900, na łoby mi wolno zamieszczać w miejscowych pl-, , "'.. 'd k' h - VJ z ~ SIIll', 311.00, lIlL wn. paz. 39.00; parno, h' t ,; , 
wcale pokaźna liczba \VI zów szu ~Jl1icy_c - Bibliografia. ~l,1aIliego wydania zbioro- Londyn, 211 lipca. Cukior Havana. Nt'. 12 nomi. smac Znanej resc! anonsowo 
rozrywki teą.tfaluej zwykle tylko w dm ŚWIIJI- wego powieaci ,Elizy Orzeszkowej wyszedł nalnie12, cukillribura.kowy lI1/r.; stale; "Doktorem - dentystą/', to jeit uczonym 
'teczne. ' - z _druku tOlll 3 O-ty, . zawieraj:lcy powieść Londyn, 26 lipca. TlU'g r:boźowy. Pszenica spo· dentyst~, nazywam się wi§c z powyżej p~ 

,,;KoUledya p;;Pi:zybylskiego zapełniuie. "Sylwek Cmentarnik:", kojnilJ, o\!ca mocno, ~lIkuryąza 1/. 9Z. ąroższ.o.,niż danych przyczyn, czyli z tego wzgl~du, że 
zawodnie kilka ral,y J·eszc.ze kas~ teatraln,lJI. _ Na szkoły miasto Warszawa w.tygodmu poprzedmm, OWIes ordyulU'yJny Cli)zko, posiadn.m w mej specyalllo§ci najwyższy ato-

d ma wy- uaJlepazy mocno. ., k tł' . ' k' §" , 'li 
Obszerniejsze sprawozdame po allly .'11 JO- dać w l" ,b. 1,pO,518 rB. Londyn. 26 lipca, Nil. wyhrzeżll ofiarowano dziś plell wy $Z ';lo centa., Ja .1 w wIec kle UOłYW1, -
dnym z następpych n~mer6w"utwot ten ;_ loterya. Oiągnienie pierwszej klusy 4, ładunki pszcuioy; pogoda pillkua. zowa.nym oSllłgnlł~ mozna, !l. "!y szta cen~e 
,bowiem zasługUje w kazdym, raZIe na oce· loteryi ld~yczllej odbędzie si~ d. 6 i 7 sier- Glazllliw, 27 lipca. ::lurowleo. Mixotl nl1mhere fachowo, poprzedziło ukończell1o przezemmb 
~ poważulJI. Ogóln,ewraźeme ~ywarła ko- lJUia. Termin składania kaucyi na nowo wn.rrallts 3S p:r:. 11 1

/2 p, za. granicą gimnazyum, na co równio posia.-
ln'ed'y'a" ba'rd,zo 'dob're', posz.cz1;lgolne scen", t k l kt ' 1 " ł' LiverpOOl 21j lipca. ~praWOlld"lljQ POOlllłŁ~ow". dam dowody. 

J o rzymane przez o e orow osy JUZ up y- l'rzypu87":r.aloy olJl'ot SpOi} uel; stale. Dlaenny T d ' b r kt6 " I 
kreślone Śmiało i serdeczme, porywały pu- nłj;ł, kolekbrzy wi~c, którzy kaucyi tej nie dow(,,~ 8000 hill 111 no WI'i:C wo ec la w powyZ8ZJC l 

hliczno§ó lódzklll, niezbyt skorą; do w~ru- złożyli, tmcrl> prawo do }lrzyzuanych im bi. 1.lvOrp~OI 26 lipca, Sprawozdanie J(oiJc(\wlł. Obrót odelllnio wymagać, .ab.JII~ sil;} sa.!ll w;roieral 
szeń' Wicek i- 'Wacek wstępnym bOjem letów. ~,Olj{l lm!, z ~,ogo 1I~8po~IlJa(lYIl I wywó:r. óOą~11fl1.1 t~go, czem rzeczywl~cie Jestem.l 'ml~sz~um 
zdob,vli,l3v,mpaty'" widzów. a. przedstawi,ciele ~talo, ,l\hddhng amel'ykallSka,na wrz. 51/. p. Oomra byłoby, aby dentYŚCI rekrutuJllcy Bl~ Jak 

~ y," k tmo 413!tg p I d t d . k '~. dk6 
tych ról pp. Idziakowskl 1 Jarszews -~ p,o· TE l E G R A M Y New'YOrk: 26 lipca. Bawelna 9 1/2. w N. Or. ł o ~ ułnrl w Wóllil Il~O Cl :'lypa. lW:Eldzwy-
trafili sympatyę ow1l; .przJ:~uc, do SIebie • llJfłLle 93/16' Woj skalny ru, tlnow6uy 7tJ% Auel Test I czaJnyc l (l c~er w, nIe maJ~cy zgo !Io ... a nago 
przez caly ciąg sztukI ? zbler~h frenety.c~- 6'/l!,w b'Ilo.tllllJli 61/s· Surowy olej skalny 6. Cert1' wyzszego QUI ogólnego alll fachowego wy-
ne oklaski.ZastrzegaJlj,c ,sobIe ob~zern1eł- Petersburg, 27 lipca; W sprawie o zabój- Ilkaty pipo ~ine 66,./8 c, MI)~1l: s d. - c. Czel'- kształcenia, których wiedza ogranicza. si~ 
SZ!>- wZ,miankp o wykonanIU sztu.kl na. po· s-two w Ligowie Gornostajewa i Sokołowl1, WOIlI!' pszollll:a mama W JlUeJ9IJU 851/~ Co, Uli. lp. prawie wył/bcznie na zuajomości techniki 

"1l "L b' l' l' b ., h k nomm., Uli. ster, 84,l/i c,) na Wfll, 85;118 c. Knkury. d 't 't 'h 'l' t· ó' 
źnieJ, nadmieniamy l>Yllicz3.S()w?,;ze gra. y~ przysu;!g l uznał o WInHlllye tlumal'O owa d7.o. (nowo.) .171/., Cltkier (fairl'IlIlniug MUBcOVIl!ł)3) ou.1:>, yczn~J, ? Cle l. s awac na .r WUl z 
'ł'a'wogóle staranną;, role "t1~ll~nei dyalog i Potatujew&cwinnymi zabójstwa w celu ra~ 43

/.. J{awa (fair RiQ) !}I/" i:.ój (Wilc;px) 6,90, ludzlUl, posIadaJlbcymlwyższa kwahfikacye. 
szedł ż.wawo, i- gładko .. ,KroLkle ,antdrfl:k~y, bunku i za lliezasługuj!bcych l1a uwzględnia. cilouiull11/S' Fraohhhoźowy yJ/.· ·Właśnio tylko dla. odróżnienia si~ od takich 
pozwohtywldzom OpUŚCIe teatr o. go. Z1l110, • • • ,..-"" dentystów, nazywam siebie "doktorem-den-
, d ' " . alo- przyczynI' Sle do mo. Sąd ska.ml piorwszego na lat 20, dm- DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. tystl1", czyli dosłownie po polsku, jak po. 
Je enasteJ, co, mem,' , ' ~ , ',' I t Ił: . 4 .. , 'k' l Małiehslwa r.awarte \V ,luiu 27 lipca: . 'p . d . - ł d t t b 
dalszego' ·po,wo' !Izenia' sztuk.i,., , . gw go n8.,3. .' u 1 mWSIl!ce CIQZ tc l 1'0- , wyzeJ OWle Zllw,eIll, uczonym en ys~, o 

, u, " w parotlI. kalo/. 11 B mianowicie: Leon Bolesław [[' J 
(_) DZiś W teatrze ·letnlłTl Sellma po raz bót. Jeziorski II Maryanną Kazimierl} Sndra..IJUOl' ,li'et o/)i, non licet bori. 

drugi "Wicek i \,Vacek,." kome<lya w 4-cb Amsterdam, 27 lipca. Z powoduzn.bro- w parafii ewang. - Dlaczego reszta miojscowych pp. denty~ 
,Po.chtar.horyginalme ~apl~na pr;;:~z.Z. Przy· niania obehodn narodowej uroczystości, w z ff)~~~~!~O~':!t~~ l, a lnianowioie: C~amailski Izrael stów nie anonsuj o sie w podobny sposób do 
bylskiego Na zakOl~czenle, odtanczony b~- . l . I' . l ' ł k 2- ' 26 ł z r d' 27 r mego i czy który z nich równe moim pO!iia~ 
dziemaz~r w dwie pary. meczWIjJ lll01~lel ZllL e ;) ,l }. m., wy- K~lt~I~Y~ d~lll~i do j~~tl~5.tu 7."'l\rl,) fi, \V tej da.. kwalifikacyo, .albo ~oż wogóle jak~eś 

(_) ~a tombolI! nadesłał do. redak~yi 1130- nikł! tu po~az~tego znaczema ro~ruchy. Bu- liC7.bio chlupl:ów" 1, rlzi<nvezfłf, 2; d"ro~rJch J. w tt'j wyzsz~ W 7.awodzle SWOllU wykształcemo, 
szeJ' p. Reymond dwa rachunh pokWltawa- rZyClelu WZHUl6hbarykady. \VoJsko wzi\l" licz\'ie m\)>iez)"Ul l, kol!iot, -11 lJ)ul,nuwiciu: w to Ule wchodzę, dla mnie mogił oni anon-

a t t o rs l kop 50 które . t b k d' d'l- b Jan Ignatowaki, lat 65. : I sowa6 co im si~ będzie podobało ale w kaź· ne na wa' Ol' y, P ,. '" ., 10 sz Ul'lUem ary a y J rozPIil Zl10 urzy- _ Ew:tł1gellcy: .'hi"<li ~u 1(1.[, ll,·t .. y.lIllu·l" 3, wiej d m razie . ' . . 
wYgrywają.cemu wydadne zo.stadn,. " cieli ogniem karabinowym. O l-oj w no. he"')'1.\ chlllJlcO\y l, Ó7.I,,\\·c~lłt 2; <l'jl·o.ł,ch-, w tej ,Y. powtarzam, mech o~emn!e ~:lle 

(_) Nadesłane. O nośme ożann9SZCZO- . ". ,~' , liCllbiH 1U\l~Cr.yZIl-.-, knhict, -1\ 'millll(>, .. i"llJ: .... jZlL(bJf!,alJym dla. przypodobaulll. Sl~ 1m, 
. 'k' Dzienniku') z dnia wczo·, ey PQrzą,dek zostal przywrocony. Zabitych ,st~rQzakonni: d1j~ci ą') lat. lli·tu ,,,,,,arlo 1 .... tej dobrowolnie wyrzekał si@ tego, com zdobył tru .. 

ne~ WZll1Iant l t,w,1'\o01l\riauei ,', Z, a1scie" 'c,zuJ"emy 14, ranionych 34 z pomi§dzy tłumu, w wOJ'. l:czh!c IlhłoJlcOW 1, d1.1?WCZ,!t-; r!0rogt~c!l-i wt~J! dem I wieloletni;a praci. 
'raJs2;ego za~ ,1 "," d " ' " lltlzble lIlt:zczyzll'~ Iwhlllt-. a 1tl)1łolHJW10le: - Przutolu racz przvJ',n/, Sz"nowny P"nl'" się w: ObOWlą:zkupo sprawd:-oni,!1fJiktu na sku 2 żołnierzy ,i 40 policyantów odniosło ~.~~~~~~~~~~~~=~~=- J ol • • ~ll.. " " 

gr~ncie,. l!astęptlją.ce (~ać; wYJaśmeme: rzecz rany. LISTA PRZYJEZDNYCH.. ;Redaktorza wyrazy azczo!eg}J s2;acunk~ 
mIanOWlCIe tak Slę .n~lała •. ' . ,.:,. l.t,.ndyn, 27 lipCil.. Biaro Reutora' donosi, lIotellłlanteufel.F, i:lkierln zBerlina, A., . z Jak.lm_p~:o~taJ~ • 
, Onegdaji ó godZl!l1e. 5·eJ mmu~- "la ~- " R b d' Klausner z Po.hianic, I, t'l'oner z WarszawYf Her.\ 1!0les!t1UJ.B8~mal!, ~o~o,!,,"~t, 
południu, a~w pól godzm.v: po 'przeJech!l'l1l~ że lord ose erry o§wiu. czyłWaudingto- toux li Wa1'8~awYi ,J,. Koch Z .Posztu, F. ZOJ!l,}WICZ w OesarstwIe NleUl1ecI!:lem 1 RosYJsklem, 
oddziału 2-go straży ogllloweJ ochotmczeJ nowi, iż na zasadzie otrzymanych wiado· li Kijowa. ' 3.J.lrobowany lekarz.dentysta, 976-l 



4 DZIENNIK··ŁÓDZKI. Nr. 166 

G Ł o s z E N I A. 
"am ~aszczyt S O' '. II II , d kil h 
Sza~ownychrodzic6w' • yndyk trmczaso strzeg3:m ?~niejszem, .aieby PraCOWnl'a stroJow ams te • 
o iekmi6w i it PENSYA masy upadło{c~J}rmy '.. Kwit,u na zahczeme rs. 17 kO}l~ ~31 .'. ., . ". , P". 'ł'.···',,·· Dems 't H'trsekorn" Z. F. Ł, za Nr~ 89, wystawlO- Niniejszem mam honor zawladomlC Szanown~ Pubhc~nosc m. Ło. 
mOJa zost~aprzemeslp- wi;Jamia wierz cieli' mas, nego na imię. Kir~zba~ma, nik~. nie dzi

f 
że powielolet.ni.ej pl'aktyce w Warszawie, p:acowmę swoją ~r~e; 

n~ na, ulIcę Zachodm~ . '. '. d' . d'!' . . d . k;..; . bywał, pomowaz kWl,t ten zagmąl.· . do ŁodZI l otworzyłam takow~ przy ulIcy Konstantynowskl6J 
Nr. 275, do domu W z po,,:o u me oJsCla (},S 11 '869-3-3 J. -W 1l.LD, Nr. 322. w oficyniepl'awej pod firmą: 

Lubrin~n'a obok Synagogi, jako t~rmmu;, ,~yznaczonego na, " -' F· A U S T Y N Y". 
też iż zapis uczennicro~pocz- : 15/27 l~pca.. r. b.,. l!-0 R's' a~~ nO ~~~ .' . ".; . .,'] . . , . . 

•• :-..... l.'. :." . ' "d"1 .1." .' ,'. '. zebrą.. Ula WIerzyCIelI .. I."" '. PolecaJtlIc SIę wzgI~dom Szanowne.J. Pubh.cznoBCl P?zostaJę 
mę,:Slę . .w ,.n U ·Slerpma..·'·'· 'kł d l b. . . ' . 2 szacunklem 

E.·.-W-eller. ' zawa,rCIa,u a li, li .' I '. .' F&. '(J S T Y IW' A. 
. 872~3-2 ~ynd!kow... " potrzebrie do wypożyczema . na p . b ." .' d" · do' a k" ..........,..~~-,--~-----. odbędZIe slę~~l1a 23 l!p~a .' ... , ·waqmkacb.. otrze na zaraz panny poręczn~3!_3_~ u I. 

'O'EN' TY' S"'T"A .) 18~ę :r~ o godzIDIe 11 : Oferty pro'szę składać w re-
, '.' w.' gpm .. achku ,~ądu dakcyi 'niniejszego p.isma pod ··z: a' ·r' z~.d drogI·' .l.ela· 'zne~i 

i ' ,...... wego w łotr OWIes J. K. 879-2-1. '1: ZA :aJ 

"uniive!;tet!r!~~~!~~ i Dor- A~!~fll~~;:;~~;:łY" N" ....... ·t·' t· ." .' '. . WARSZAWSKO· TERESPOLSKlEJ 
p'aćldrh rWyk\~ali:fikowaily, dawniej-881-1-"-1 . a n Q [allnwJ .. 
szyklinipzQy'asysten,tslawnegopro- ,.' . .' • . . '. ; U .11 bU .. ' . myśl'§§, 40 i ,90 Gg61neju~tawy dr6g żelaznychpo~aje do 
lesora; .Aę~tystyki, Dr. Eliwal'da '.. 06'hHBJfeme.,. ..,' • .'., ... '. . . . wiadomości. osób interesowanych, że wszystkie towary lbaga. 
Albre~lita ::w 'Berlinie, osiedlU się CY.1l:e6H:Elll ,IIpHc':l'aBli. C'b:S3.ll;a.. zaIJ.owIema J.Kra.. . przybyłe na stacye drogi żelaznej warszawsko-terespolskiej 
p'o:kilkoletlliejipraktyce, STALEIM-JillllO]cłblJi:'ó Cy,n;eti: 1-1'0 lleTpoKoB· ewski KamIenna' Nr' 1418 ' , • " . 'd d' 31 I 

w Łoc1;zi. Mieszka nauli<:y Piqtr- . O. I[s.n;eóeIdii" npo- B'k"" . 880-1-1' po dzi.eń 31. styc~nia r. 'b~, kto:'e naJpoznIeJ (} ma . paz-
1i:o\ut~ddej~ w doniu 'Y-go Cza,~ B'h rop. JIO;J;3H 1I() Ka .' ry mana. dziermka r. b. me będą wykupwne, zostaną sprzedane dma 8 
piewskiego, nad cukie1'Di~ w .. go .)'JI~ 14~7-E, H~ oCHóna- Sianown~ PublicznośC, jak' ". r. b. n. s. W drodze phblicznej licytacyi dla' pokry-
Wustęhubego.: 1031 qT. :y.C~.r~ rp; OY)I;. 06'bil ,. moich przyjaci6t'i znajomych, należności drogom żelaznym przypadajacych.. 840-3-3 
: Sztuezue'zębywstawia się '. q'ro, C'ól:O lJac. yTpa 1886 r. mam honorżawiadoruić, " .. 
najnow~.zegQ,:li~ na.H~p.szy; uznanego 23 llOJIR (4· ABryc'ra) Ha MllCTll . A"UBACv:ęznajdu-
systemu; 'bpernc;fe '",ylronywa si'ij na no lleTpOIWlI?ROii yJt. no.1l:'b się prq ulicy Widzewslliej Nr. 
~yc~enia:b.ez,l:>61u, ~a pomoPlitle~- 27~ tlYAeT'ó rrpo.n;aBaTI.CH .n;BH- w domu lIik.olaJa Sztarka prze· 
ku ,azotu: .... , . . •.• . .... '~My:m;ecTBo, rrpuHaĄJIeiKa- ąlem na sipbie. Zapewniając 
'.G.'~azhl;y. przyj~ciil:.9d l.q, 'do, l cIJpK,lI;pHXy BaHr.TY, cooT01Iill;ee Ć jedzenia i trunków, polecam 

.pr.zęg' ~Qtudpie~ i~.od' 3" (lo'6: .po :M:e6eJIH 11 TOBapOB'b on;1meJ,moe się łaska.wej pamięci ' . ' 
. pąlU;dlllU~ C,od~ląnllle. . 854~l~ TOprOB'b B'ó 519, pyC). Ha' y,n;o- -.nU" . ...-rer· b'e' . .. ~'. ~~';.' '~' ,~. ~' ~" ' __ ~ __ ~~' ~~~1~~, ~J. ~~,~ :~peHie npeTtmsiit BhIJrbre . . rnr .JlULł. .• , 

., 

., ..... , KSIEG!RNIAi 

C.8ichtera···· 
,z',dI)i~fu,f (13)1ipc~ 

J 886 ,. :t~. : 'PJzeni"l~iona. 
dódom'u 'Wnych Hi~lle~ 
go "i 'Dittrf~; "ulića 
~Qłudniowa .:Nr .. 447. 
• '",~ ',ł., ~" .\~ ~;<.~-~.,., ,'_:,.:' .;\' 

Maihna:u;a.,· , 
OIIHc}"JfMy:m;eCTBo.:)[ lIo:n;p()6ErYI{)! ji~~~".+~H~it="";jc 

O~lIIIRY, «;lHaro 1(()}KHO paaC:MR •• B" R~' W' AR :. B':6 )l.eHb .. IipO~ajKII.. Ha 14i>c'.ri> .....' "', 

C;~,6HLIiinpHcTmi~'H3,I(EBOKlit _.' •. '. " . 
.' . . 871'..:-1:-. .1 . do wydzier~awhlnla' pod Plockiem na 

przyątępnych warunkach, piwowa-
, Potrzebne .,,' ,rowi porz~dnemu, fachowemu, po-'. 'PANNY siadajl!cemu świadeotwa i kilka ty-

'. ..... . ' .,:8ięcy rubli maJ~tku.Zbyt piw!\- Ea· 
pewniony. Opal, Hczmień l chmiel 

d'O': . maszyn' '. pończoszniczych ~ .czeski ta.nip na., miejscu Wiadomość 
.zyjp1ują' się n,awetnie' 11, ",laśoicielaA; Blum~~~::':~OCkU . 

1 ••• II ••••••• ~I~~~~:~.z robotą pończ(}ch. ko,w:s~1t Nr~' 726, '1 

.Skład',sul(litlt.:kortÓ\y.: za a~feJt,~r W-go~o~~:zYi_l 
pod llrmłł: 

.. ,.I.:"Dobr'zyńąki " PQ,kój umeblowany, •... 
doty~)1y.źas,~~:NowJm~~ynklI·b~9~t'· •. stoieuli uslugt} potr~ebny je3'~ 
cy:(prze:llieaioAY:ZQs.ta.tną'U]jcf;lN. . z~raz. ,Of~rt~ l!p'rasza .Sl~ składae 
miejskąd~1 .. ~32, . dQmC.H. ' Ber";.~ r~d~~cyl mnIejSzego pIsma 
.li(1śkiego;.1 . ",:~~6-:-::8:-3, t,eramlW. G., 874;-3-2". 

Tlómaezenia do weksli 
. filą do 11abyCia w kantorze 

drukarni ~,])ziennika 
. Łódzkiego", 

DRUKARNIA 

·~DZ!EMmu. &ÓDB!E9~ 
,Nr..' 275. ulic.a Piot:W~~:t!~amburskiNr. 275.,' 

P1·zyjnl.Uj6 do ~obot'!l: 

~Dzicia, bl'OSZUI'Y- W polskim, rosyjskim' i 
niemieckim języku, tabele, eyrkularze, me
mm'a,..da, racłmuki, bilet y wizytowe,am'csy 
i t 'p., . które . wykony~va elegancko' i· po 
ce:nłtch przystępnych, 

Witdministracyi ·;"Dziennika. ,Łódzkiego" jest. d6 
" '. najnowsza powieść 

Elizy' Orzeszkowej 

"NIZINY" 
zi1ustracyami'E, M.A.NDRIOLLEGO~ 

, Cena 1'8. 1. 

nabycia 

. ' "t 

~SZCZEPIENIE OSpy~ 
IOC!lrOllllf'"i . wyłącznie krowianką, odbywam jak latpoprzed

codziennie od 2-3 po południu. 
" . Cena szczepienia rs. 3. 

We' środy. i niedziele dla mni~j zamotnych 1'8. 1 k. i>O 
. .Br. J. 'IJ7I8J10()H.. 

404-0--0 nowy dom SS. Scheiblera. 

EN GROS. EN'DETlłL 


