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CEN ..l. OGJjOSZEŃ:

PBEN1JJlEBA.T.& :
'W"

a:...od.zi:

Za jed.n wlenz pllUlIl1t łub

%30 ietO
miejsce (} k., z ustępstwem: za 2 rAzy
5%, ?:\ H !'Il.?,y 150!~, za 4, razy 20 lll.,

Ronnle . ~ • . . . . 111. 9 k. l'ar..Jcznie. . •
" 4 k, 5f)
Kwartalnie , . •
" 2 k, [,0
w KRÓLESTWIE I CESARSTWIE:
Rocznie • . • • • • •
Pólrocznie , , .

'fil.

..

ta 5 razy 2{,Dlo,

12 k. -

Nekrologi:

l'renumerat'.) na., ,IlY-iennik. Lótlzl! i"

w Waran.WlepX~lj"'(ll~ .8kl~;lł.m~,1n

Reklamy:

ł!irszfe!da, przy ulICy Mnzowicckif'j,
Nr. 16, wprOllt. Towarzystwa Kl'edytowego Ziemskiego. TII.lłl?.& nuhyw\l.ó
moana pojedyncze n~merJ ,,l):IIieDnika!'
Cen!!. pojMynetego num(\t'U (j kop.

Dziś,

XIl'

6 raz! i wl'~ce

no',.,

6 k, 5U

Stał. :1 wi{jr~mwll ogłoszenia adre·
SOW!l po 1's. 2 luiesięclIuie.
Od naleinoścl prltewyist:aj*cyeh. lU M.

pismo prze mysłl1we, , handlowe •I literackie.

. KAU~NUAHZYll:.
Przeniesienie św J{allim.

Jutro: Augustyna B. D. li.
'Vsd1ii'l słońca Q gilth. -1 min, 5·t. .Zach',,'

,

fi 11"'11>.. 7 min. 11. 1
UhJlo .1niH. ~~){htin 2. 1'Uihut 4.s. 1
2~_________ .___ .~. __ .. ""_, ..._,,
.:'
~"
__ " .

Długogć <lni!l gut11:. 1~1 rnin. 11.

J3illl'O 1?,~'·df\J,;(:"yi i .A.dInini':;:ł,l';li\Vi
ullc'a ••jotrL.owllIka, botel Ilulub ....lóIJd l'\r. !!:7:i.
"'MI.;:;'t;;l~~r;Ik,;,-;,'-:--'---......
~ ....... ~"'~-..,..
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ZllfltłSY llO,:nstałn W sldadildl ndI23killi!'
riil.enii;:l.' 7,20·1,n5!1
31 !,!I'Udllia I.':!,t)~ 1'. wynosily 1,525,IH\O ezetw. Zyto . , ~,29!j!Eł;~
n
loRI
!,
ł,Bl~,tun"
Jęi'"IIIH'll .~!I·l:},OH:!

Od wydawcy..
.

nst.:p!ltwo d()d~tkoW6 ogUlne

6°/0'

;

l

IJgl.'m",~i .. pl'll.l'JlItOW:UIf' 81j: W A~lll~ilti.l.~'ll.().l'i "Dr:iulluik,,;"
,!·,,~ '" lh .. r....)l. Ogl!)~",," 1.11~'ll,m""1\ I l'I"'ll'.lH'l'iI. w \\'<1";1.,.WIO
li ':O< J ",I,,'
i ..

li . ,. ....
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ltt)tOi,isy na.deslaue lIe, z.a.C1trzt~wuia-uje b~tl, r.wrat'aUł~.
H,t._.. -.

" _ ' . ' H "~_"'.

i
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1i,51,t;0i'5-"9,270,4~4 knpe'nv. I tak: młynarza :tU~ieI5cy p09zn~.R!l3,7!j4 2,6!i9,847 kuj:i gatunku ZWall"go girk:}, potrl.ebnego
!ł,m.H!,72:~ 2,5112.501 dl:~ zmi~szania. Z gatunkiem pszHlliey mlle-

n
1,~2~,~OO" Illn~nry,lzf' ~24,i~~:t 1,::14;122 817;a4:ł rykailskiej "Red Winter." W Szwajeal'yi,
"
1.,.,U,ilOU 11
'I Chnr;s
;J 18/,.,.!
IiBl,!l29 J ,H4,H·tO Hiszpanii, \V lnszeeh kupujlł pszenice beZ Mikołajowa wywieziono zhoźa:
Nasion.okj. 8~ł!I,!!55
iH:t.4!.ii)
a7H,~mf) sarahsk:b której nigdy Red WilltHr zasilL\V 188"1: r.
l,6!?,3B!ezetwm'ti
,'F'.'a::«~la
~~.~:w
l:J;!HiO
25,tiOI) pii'; nie może. \Vlochy, Hiszpania, Pran]R84 "
1,BtiJ,04.)..
broth
",l,~HO
~;,7HO
!ł,:ilji) {'ya południowa, \Vell!'cyll i 'l'rYf'st spo~y.
skutek własnego życzenia z tego sta·
]8B5"
j ,766,7~2"
Rr~lis,l!I (?) 2G3,~8j
18fi,:Hll
28,3ft8 wają, gh:Jq~. ~,Vi.l Aulwel»ia i Hot~el'd:Ull
nowiska, przyrzekaj~le nam nadal swo- Zapasy za!' w tpn port·u.':
R.zepak
lJ ,i ~j()
1,111:1
\ ot n'.JlIluJ~ł N ICIlH:y pSZ1mIe\) poliSk:ł 1 hesaje współpracownictwo. Obowi~!zki re· 31 gl'uullia ISS3 l". wynosiły !04,60~1 c.wtw. O~t)łplll 15,OIl.U,52i-> ,15,2t4,Hn; yj,H37,~5~ jt·~l~)sklJ;. \~'łoe:iY, ~~ł:.I~<lya" a l:ZltSl~llli
daktora ohejmuje z dniem dzisiejszym
188~
,.
- !~I6~U"
'l'abcla ta Jest eH:kaWi)" z mOJ bmnem Francya pUłnOl-U3 ZllZ:r tkowuJą s3mlOlU1;)1'l!
,
188;>
."
.21iJ,OUIJ"
widat:, W\ jll.kin prlll1t.kty zwitksz:t si", po- k~. ,SI,n~\'elU, wła,>no~~:l, specyalno pSZCl~lC'y
pan .Antoni ChOlllętowski.
,Z pOl'ttJw J!~(jrza A;~~wskIego: R(!stowa,! pyt za grallielL i odwr(jtllie..
I rOSYJ;;kl~'J stworz) Iy. WJ t111I'4Jlmych kIlC~~
'I,ag~n"ogu, T'"ISKU! l\bl'iupola, Berąlat.lSka,
l'h IHhl«tawin tych drw)'ch *) pl'zydwdźi Uiw, ktorly z/t (Iror.sz:! nawot cellę rosYJhCtllczeska, rl'elllr~lku, ~ercr:u wyw~czwllo:! auh!l' hroioizur,;: !lo wł:iosk:" i~ lIrodllkcrr~ I' sk:~ nlth}'wa(~ bl~illi:
,
; W li:l80 r. ~,8~:,lJ~ czetwtlrh
zb(jZt~wa UO~yl poludmow('J zWH,lki:izyln lil\:
Haudd pOłUt!llWW~'J Rosyi nskuteczni!t
,. 1881 " 3,40 f ,941~"
.
Ir6WJllt'ż jak i wyw61. zhUla z U(1;;yi. przy-t tylko za}lotl'::~lJllwaU1:~ Zachodu, nad"yl?n 1882,. " !'IO[1l,9. 2~.·"
. CZ).'bg ..widzi W .rozwoj:1, kolei, ,w olm,iżenill to" .cn u.. n~e.J zost.a,Jo .ob,stalll\'f/iU.Clll, mo
Odt'8tl,
'ł
.,/,r'116;.47~
f h
l' l '
,
ł .
l
'\
k
k l
,
• .UJ ,,YitrjlJliu.
:, 113°':"!1
I' rul'. tow, w t Źla,:\Illosel huukuw pan!łtwo-l ;vspo Z.iW,Ot m~z,Y z .t~mQly lit
~l1e sre li US.YS~Cln!\tyC7.lle . skargI roJUlko.w or~z 01-.
II 188~"
b,40~,2b8"
wyclI: wlośeiaflskil'go i szlachcekif'go.
J~ przee.:w !IleJ; "pllS ~(l b~ttl.llJ;", p3;S de
lJrzyltlle Zll:tczcme hanulu zbozowego d1:L!
" 188a.., 6,823,140 . "
I 00 zaś uo współzawodnictwlL alllerykafi-l ViCtlllll!S," otu słowa, ktVl'eIllI kom:zy autor
Rosyi, pow.'ouuje silne z.u.intęre~oWani{l si~ . zapas. ów Il.ozo;,;tałyeh w. ~YC.h ,.portach nie: skiego, to w Iiczba.ch tych widzimy dowo-Ilml''''~tll'~ kwe1ltyę wl:lpót~rLwodllictw:t :U~le
pra~y Ul kwestyą. \Vlipółzawodl!lctwo An~e- podu.l,e aut!'!' hro~<;zul'y; Ob~lCź~ Je przYP
dy, i~ na ilo,~I: wywozu rosyjskiegn zostaje rylmllflklcgO. Na zas:ułzw ty~h w~lloskow,
rykI, na karh którego wszystlne swe me· czahnc m~ O{)l,),OOO \.!zetw. ,\ ogolć bra~ tu da-I ona bel wllływu, Stwierdzono fakt, że gdy oraz na przypn~l.e~alnych ~hhcz.('Juaeh ~e
<1ole składa rólnik rosyjski, przewitI}'waue. nydlstatystyt:zuydt, autor tem.właśU1c 11':\1: l ceny i:boitl, amerylmilskiego IlU ryllkal~h
go rocznych zlJWl'UW, • rO,kuJe IJ. ~{:~mhcz
nu. przy szłoś. l: wSPó.l.zaw. odnictwo. Iną,yj, Bgi-I tłumacz,;: W,.,vkaZlł wywozu ZlI0lo'!e g0 1lo.rtllw!. rop. pj~kidl spadły,. jetllloez.t!fiuie podniosły: s~vobodny zbyt całkOWItej pl'odukcYl zagraptu, wpływ przyszłego %an.:l.łu· pan:unRkit!- Kryml!. Kaukazu. .Tes~ to wlcl.ka !1l!:'\lo-! się ceny zhoża rosyjskiego. Pakty to tom i Il!C~ po c~Jnn.ch zwykłyćh, kt6re l1waża. ZI\
go,--:-oto temat,., stale prze. z ckoll.Oluist6w i gOd.no.ść ~ poz,:.n~a howwm stawl.~ć p,,\Vn~; si~ objaśniaj:}, ż~ z l:roduktów rolnych Ro-' wystarc,za]:J,cc, a lH:we.t w stosunku tlo. cen
rozbwl'une. CIL'kawym przyczynkwlll tło w.!J,t}lhwo:SCl w~w::;kom o,stat~znj m, maz, Syl tylko pszemca l kuklll'ydzu wa1ez:~zo na 2OUOta amerykausluc za. zbyt wysolue.
wyjaśnienia. stanowiska; RosyiwoD~C współ- ł nw dOl';wah~ na utworzenie oh"oille~6 ohm·-l wsptHzawodnictwclll Amet·yki. l te jedna.k
*
*
za.wodnictwu. ZbOl..oWegą Ameryki,. deka- zu ha.ndlu zb,ozowego ~..mrnófilorskl.ch iJllr~' obawiać się jej uie potrzebują. Gatunek;1
'"
wym zę względ~ na uryginalność poglądów tów. NatomInst JwtłaJo }l. ltandlCz pro- bowiem kukurydzy rosyjskiej jest tak od-· Zyski, jakie miasta. portowe za swe po_
i wyników, OI'aZ Ze wzgl~i1u na fl1ch(jwo~ć łhtkcYIJ ::łJo~ow{} Krymu:
.,
micnuYIll od auwrykaf.skiej,żejoon:l. dru· i śre<1nict\vo w handlu zewnętrznym osiąga.
autora, jest hroszur!\. p. RannicztL, lwpcn
Okolice Bewastop?lu 80,000 cZlltW.
giej przeszkadzae nie możt·, hllnhardziej,: ją - są, bal'dzo wielkie. To też }la.ństwB.
zbożowego. W Odesie, kt6ra. przed kilku
,,}łjupll.tOryl
~I),{JOO"
ie ilość wywożonej :r. Rosyi kukuryuzy jest! skicrown.uiclll dróg żelaznych, kombinacya.:
dniami _op~i1a. ~r.f'e. ą'ytul ~Jr{lzl>r~w'
Ił
P(!rek(l!~l, ,._', 62,OOf?
~
(lg~e(lI·. llit'~,n~r;7nn.; .•
d!'U1§~SVj~..J.9 1'6d"mi j;llll:,v~l,i _~rl\.i.ił::r,!iS~~l\łyprzyw67: i
nastgpuJtlscy; ~~A:~ ~et1młnt:retft1'"""sitt . L_. i'" "".fuHr ,"1V,l'J fJv . t;',
Wll'CZ w l'Or.U!ty >glttunków w specyalnych wywóz sklerować do SWOIch portów, o ile
p:roductiou cćrćalo (~t~nsl~ RU!isie meridio,
,,'l'eodozy:
212,000
"
wbsllośeia,c'h rosyjsk.iej, ;ltLI~ży ,~idzieć
oczywisc!c wan~nki. lHl.tumłn,e, ja~ zhytnia
nale" par J os, !-tamueh, i)dessa 1886.• Jak
Ogoletn 404,000 czet",.
tłullmezenw zag:l!Un. Sześc głoWllych ga- i odległnśc portow 1 t. p. Ulu stoJfb nu za·
to juizrcszbb z samego tytułu \vnioskowaG
PiJmij:ijąe OWH lIieśeisle d:lIle, otrzymu- tuuk6w rosyjskiej pszenicy odróżniaj:JJ Ilal wad~ie. Tymczasem znaczne straty ponom.ożn~, bl'o~zur~ ..do. tyc,zy "!yw. o~u iwytw~r-Ijelll';: SUlU,:l'yczuy wY,wóz Otlcsy, Mikołaju. ryllkn~h zhO:i..o.wYCh , ,n. ln~:mowiei()~.l) 'pol-" szą., obecn,ie pOI; tY rosyjskie .oa wspólzawo,.
CZOSCl rollllczoJ portow ] krajU połudmo-wa I pOl'tuw n.zowsklch:
ska, 2) IH.:s3.l'a.hs\':a, 3) gll'ka z NlkoJlolu, dmctwn., JaklO lm w ostatmch latach zrowaj Rosyi. 'Wóbec jednak roli, jaką miejw 1883 l'. lil,OIiO,528 czet.werli
l\Ia.Ii~lpolu i .Berdiallska,4) girkn. z Ode-l bił port królewiecki. RZfbd pruski, chc%c
sc?w.ogci te w hun~~u i l'!>lniptwie ~tt.imują,
" IBM II 15,2~yH3,.
sy, 5);<;1l.ndOluierkn t l!) at;nalltlm i ~uha(l·lzy~ki przy!lajlllniflj z cz~ści halll~Iu rosyjkSll1zka ta obchodZIe 1UOZO wszystkiCh.
" 18R!; " 1G,!M 1,1!i2"
lm. l~azdy z wylJllcmollych gatunkow ma. sklOgO zbozelll oddać w ręce SWOich nego·
WyWÓZ zhoża zq(lesy
.
ykaz foJzcz!'gÓ!owy t dotyczllc,y rodzajów śwoJ~, os~lJliwoś~i, kt~t'~ch im.lc zboie ~a-l cY!lntów, prz<}(~si~wzilbł. zreszt~ W!lIHJlnio. z
w r; 1882 wynOSIł 5,893,900 czetw.
zho:m, przedstawJa I;IiJ w sposob IJ:tstępu- st:);IJW mo m07.e. ll.. n.zdy tez ma SWOICh IlIllastem rOZIlHute techmczne udoskonn.lema,
li
1883
"
6,285,660"
j:~cy:
*'J (I,j111Sr.C1.llollly ncznv,8cIC
.• ,
',.t'
t J I
znmiejszajll.cc uoniosll1 rubryką, wyd:~tków:
.
• .
1883
18B i
!fur;) 1'. lIlUiBjs;:e,
lIIe ...ort) a lI) e .po~; k
t
'ł d
'
P ó
l' d k
; " 1884
"
6,8$9,650 "
<.
r.
,'r.
tlh~ (ll\\'tc!uil,{,w "lhiellllik!\" nic Itlaj~co I osz:y prze fi ownma.
r cz tyc l JO nn.
"
1885
"
8,247~300
"
Rodzaj
w c z c t w (l i- t i n. c 11
z~Qumill:
..
I wzgl~dÓw. s~ jeszczo inne okolier.uości, któ"
"

Pan Zdzisław Kułako·wski. dotychczasowy redaktor OIlllO\viedźia.ll1Y
"Dziennika Łódzkiego" usuwa się na

J88~

ku,hl:! wll1rsl: 10 kop.
k,,;,Jy wiersz 12 I;op,

!':!\
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-lIIasz brzegI!, nie lIlasz i ~lorszczynU:-!~(I--'g;;:--'-~tarszYIH{-loclllanowyUii1iglli1fnm:';- cJullury !!zwfeszaiy si\l aż-daleko ponatl~
winieneś to zrozumieG, zdaje mi sift, ty CO~ uczy ma.
rze, a morze mia.łobal'wę szun~ o małych
tak olbrzymio mą.dry.
Jćdellz obeclIych locmanów wzh1ł iego plamkach hin.łych.
'
.
- Ale.,. ale ..• - ciągl1l1ł znowu Sorell konia, a starszyita zhliiył gi~ do Njiidla i
::'iilny wiatr poh!dniowo.zn.chodlli plJazi!
- naleinlohy sio;: 1lorłzieIić darami bożymi, !;zepuął:
hałwany na brzeg kamienisty i fale spieNjil.del! wszyscy jest(!śmy brai:mi.
- Olla na st:itku kizczr,:ś!iwie!
IJione ciąglJtły za. sobl! długie pasma tmAlek.sandra L.' Ki~łła.nda.
Nllwet za. uWleŚCIe
.1"
.
1'
ll f ur, tmwy
l
ł'ih I1oi )rO łl!ltljscei'
. . - spya
t ł wy lIlOfS k"'leJ. .("k
.lb.1·1;eŻlll~ wznosiol
uuzyc
- .(lzy (osta
v Q l'lca. lmu
.. -'--00*0! nie chciałbym hyć twoim hl'3.tem, Sijren Njii.tlel.
la się umiarkow:mcm wzgórzlllll,lI;l któl'em
tr N' 189)
Burvig - odparł Njadel, spogl:1dajlLc na.fl
-: ~o'jl~onałe miejsce, przyjaeklll) zn-I g<:',t~ skupiły si~ ?,ag~·o(ty.
,..
.
D lo'
( a r:zy c~qg - jJa z 1_."
I ponuro..
pchuc Jak u:1 statku kursuHeylll tIo Ame-I Między dumanlt biegły druzkl wąskli',
_ No~ale 110wicdz, Nj!idlu, jakżeż ja II - ...4.. więc dohrze, NjiWlu! musimy to· ryki,ćhodaż tó była tylko druga klasa. źle utrzymywaut·, lllijajl),c kupy gnoju i
się mam dostać do brzegu, jeżeli ty prze- dy foJpróhować 1ll'zez prawo - rzek! Sli- .futro wieczór b~dzie w Chl'ystyallii.
śmietniki, dokoła ohficio 110rozSypyWlUlO
prowadzasz rów przed nim? Czyś ty o tem run spokojnie - idę do m.lwokata 'rofte,
- To źle, że 1.}l'zY.ieidż:t wieCZQl'OI11. Czy hy1s l'OZHlaite do użytku l1iegoflne napomyślał?
' . . .. dourw si~ trafiło, że jest tu wł:l.śnie.
tylko potrafi. odnalez{~ A!Hlrze.i,~:
rz~dziA., jako tu: l~l\liesz() ,zanlze~ia.b, P?,"
-'Ty, . tyś nie powinien ~cale docho-:: UCZyil to, śmiało, ,l::)Ot~~~, jlL mam
- () to SIl! posturah:lIl, NJ:ullu - od-! łamane koła oraz 'Wszelkwgo tez rodzajU
dzić do brzegu,. bo nic t3:tn me masz do swuJ akt kupna
odpal'! NJadel ocIcho- parł tamten ~ wysłałem ckpeszf.\ w twcm 'szczątki okrętowe! wyrzucolle na brzeg
cżyrueriia..
.
dz:j,c. ,
'
.
.
itlli(win du twego brll.tn.,y.eby oczekiwał przez D1orzo z biegiOlu lat. Tylko przod
~ Rm!hm! hm! ---, śmiał Sl{'l Si.iren
Na srodku drogI mIędzy UOmalnl zeb::a- TJa Ktystyut;) u mostu, gdzie stoj1b pa~ ~:\llIetl1i domostwa.mi zwyklo prr~8trzetl ruams;sz:ostry język~'
..
la się gromadka .dokoła. ~ózka t~Iko co l'owce.
lu. upot'zQ:dkowall18 hyła, gdzie wieczorami
~Nie tak,' żebym nie mógłpomeść zau p:z.Y!lylego.
Wysladh,: nwgo m~:t.czyzu:t
- A. to dopierol Co toż. ty zawsze wy- przy pogodzie zbierali się tnieszka{lCY, sio'odpowiedzialnoścL
"
mzk,l, krępy, z twarz!! 9zerwoll1},. Sl\V1ł hl'O- mhiasz starszyno rZC!kl Njii.del - to tlzą,c na' schodkach lub wzdłuż !icia.n do. _ Czy ja. nie woziłem morszczynu, do· UI~ l ~'1 eUlpce futrzaneJ ua głow!e:.
za.pewne bardzo drogio.
lllihv.
p~~i. posiadałem B1:irvigshaf?
.
Czy kto z was ,,:W ',- zwruc;ł. s~'.l do
- Akurat kórOIl!~.
Chociui było to wśrótl dnia letniego,
Nie moina było taniej?
wszystko jednak dokołtt miało koloryt po. ,..;.;.Rzecżywiście, czyniłeś to - spokoJ" stoH~ych dokola, - kt{~. ,Je.st. WI3.flClcleIO!:1
nie odparł 'ł{jii.del sltd~ę, ~eś. c~y~lłł i aro;;l od. pł~tu po~ B()l:YI$'~em_ tut hagm- Nie przyjacielu, jest taksa stała.
nury. 8ml'o chmury <leszczowo nisko zwiewiele r~em~y, k:tó l'ychbyś lepwJ me powIllleni ~ko? ~11.~lh)IU c1Iet': pOlllOWlt: sławko z tym
- 'l'ak, tak, jedllftk to dobrzo - rzekł szały sit;) z nieba i na pewnej odlcgłoiici
hyl: czynić.
.
Jegol,110SCWlIl..
.
.
NjIidel, wyciągaj:b e koron(l - dzi gknję śli· ZdIUvały się si 1ływa6 z morzem.
Domy
.. -'- Mo, zesą..dzisz, że uch.?dzi zamyk~c .~l~t tego PlO wIedzlal. Jeden starzec ewie, stal'sz,\,no.
Iml1lo.tlle, sllloł~~ pociągana, ktÓl'O w dzie(l
stare, cIągle' używane drogI? -: zapy.tal lzd.ł"", ..
. " .,
.,
.
. -:- Eh, liiema tak dalece za co dzięko- słoneczny mogły ll\ie(~ wyglllld ht\l'dzo woSaren łagodnie _ tego chyba me SltdZISZ, - l.tl" tak, 1Il.tcJe laCJ ~ st~uszJ'tlO, me- 1.0\~a(:. Czy hyłeś już przed sl).dem,Njii.- 80ły, ze swemi hiu.łemi oknami, kolorowe'Nji:i.dlu? .. ' ".
.'
, . ' ma, gorszpgo k~~wt\łka drogi 111\ całym. dlu:'
.
",,,
.
,~"
Uli firankami, oraz doniczkami z kwiatami
:..... Ja'mam. swó' akt kupna 1 mIanoWI, brzt'gu.,
..'
I :- ~IC, nlt!wl.h ~e !1I0 wczc,,~ueJ jak po dziś w cięikiem l'<Jwietrzll spugłąduły mn..·
cia d br' . '. ." d; y akt kupna' kupiłem
- Drogl!.- ulIlusl mę starszym1- locma- olnedZ1e kolE'J przYJuzIe na. mnIe,
kotlJfJ, 1\ biało pomulow:my <lOIU strażnika
't~:zi:ml' o~ra:O{j6i~la i placę czynsz biSkU-1 TJO\':y - czy t? ma hy~ drogn;? '~rz?cież -- M.asz co jeść? . '
Sltllł blady i Sl)l<:tlly.
.
ęiOh ' t'
d'
Ale t" nUl słowa to Jeduo hngmsku, po!.nane wlełkleull lm·
- Nlt1, w. domu mkogo niema, co hy
GI.sty tłum chłopów licował z tom 11pOWl z
1'1S lansaIl u . '
....
.'
"
k
l d
"..
1 • N'" ł l
'HT
tk'
,
niema 'o tani' żeby mieszkańcy ,?orvigrL wielllalUl; ~:'l.tr.zcte J~'. WY,~:1 ftllly .-.1 l~l~, :oś przygotował oc pari
pt t! SpOSll I"
nemem.
H SZy!>
te
mezgrabllc te
'in' r ' l ' i ' rd"'. rzez mOJu pole' wskazywał slebIe, kOllła l wozek, całkowl- kwtko.
postncio w kaftalllLch z granMowego kocz~ l pozwo e~ e Jez z~c p '. dzie mi si~ cie zachhpanyclt błotem.
- Hm i to prawda! - mrulmf!:l stal'· ~1Ilju i koszulach, \~ełIli.a~ych pr.tyspurza.ły
S~d;b:!atelD' ze mog~ opac, g . .
._ PO:\'i!lIliscio .si~ }~oskarźy~ str:\żlliko. SZ~~Hl. '-;- to u:~ożell~Y pó{ś6 d~ .1~~m[mlL To- Jeszcze przygnęblemu. Cu.zącego na WS1.yst.l? p> . d'o
t' N'''d l zabiera.t SIO do Wl starsz'yuo - zuwol.tł ktoś z tłumu.
. In.bzn. 1 kuzac sobw dac co Zjeść.
kictll.
.ow:,e Zlawszy o, Ja e .
<
~
~ Niewiele (:hyba, pOłIlOŻO _
OUllU!'}
IJutIzitlliStępowali z drogi i kłaniali się
o,~J.,śC.!i..... ;
r zczyn1 -zawo- t.Cll, tlralliąc się w głowę pod czapką; fn- starszynie locmanowelllu, gdy przechouził
ł - ,- - ,e mor.szcz;yn, mO s 'lnie"
tl'zan:h.
'.
ohok nich, lecz nikt uie zdawał si~ zauwa(lJ. c. 1/.)•
.ał'Sorell?za<!ler~JI1C t§ce Sl~:
:..:..
W tej' chwili zauważył Njii.dl!1 VetreulO żyt: długiego Njii.dlu, kroczfl:ccgo za nim. l
Kruszec
w
skale
trawa'~ nlOrzu..
ł l',"
..
,
.
'
Zb'
1:
'
. ,l
C'
•
k'
.'- '.' ", ... 'k' ł' ; ' . .,. . 1 kruszcu' nie sŁoJ!Lcego w PO) lz.t1 1 pat1'z~ctJgo na. moWtUlO Sl~ Da ueszez.
l~Z la, cznrnQ
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

~a to '. że po liniidr6g polu-lo 11/2 -2 m., ~w{aS'lCZa, .ze gpr~w~zdania o ~bio'l upływie terminu określ~nego, nie mo~ą być
dnio~o~zaJ:odnich 'od stacji Zmerynki zbo-I rach przedgtawiajlli.Bi~ mepo~yslme: Wczo,raJ ~~. zaliczone do majlJJtku n1eruc~~mego : slku~

re w lwa' ,"

I

ł

=

Do składu delegacyi ~chor1zlb
przedstawicieleprzemysłuoukn)Wnlcze~o z
różnych okręgów.
Przemysł cukrowmczy
Królestwa Polskiego reprezentować będ1Js
pp.•J uliuBz\Vertheim? prez,8s towarzystw~
akcyjnego wars~awsklego fabryk cukru 1
MichaŁ KarnickI, prezes towarzystwa ak.
cyjnego fabryki "Leonów.

tersburga.

.'
,
. ,"
,'.
d' ··K '1
'Ok, _ deszły znowu .B~argl z ~ustryll \~~g:er!,gdzl.e z.blOr kiemtego polecono zarządzlG wykI.aś eme
z~,.bleglll'e Via ?,raJewo o . ro ewca. , ?, pszenieyocemaj~ obecnIe lOoJo., D1~eJ pl'zemętneg.o
h ' ,.. . gubermalnego
hc~n9ści . te Jezlb . W SPOSOłlteprowadzema a 20% niżej z'ls7.łor?~z~ego, ~bl?r zt~a.lO-::-l.20/1) m.! Z \lizaJe~mnago .u .ezpleChema udz ch <trunhandlu zbożowego w Odesie i Królewcu, żer przec~{ltnegl}) 2I~:or JęczmIenIa ,lo IO,mzeJ pr~e-! budynk.ow wzmeslOnyc~ na c y, o'!T
' ,".'
" ' ',' . "
t t "
. d' tu ciętuego l tylko ZbIOl' owsa ma o~ną,gnll:c całkOWItE! tac h Przy zastosowamu w prakt} ee teoo
p,r~y~zem prze~a.ga .os a mego znaj uJe - ilość przeciętn:a. Jeszc~B gorzej przed8ta~iają się wyju'śnienia W jednym z l'Z!bdów gubernialtaj wytłumaczeme.
na zllilad1.ie sprawozdan ul'zęd<;>wfch zhlory ,,:ve
h
k '.
k tk'
wstalej kwestyi
Francyi. Francya zbiera' przeClęClowo.120 ,11uho- nyc ,w .raJu, S u. lem p.o
.,
b(Oolwnczente nałjtqp1. • nów hektolitrów pszenicy, lecz w, :,ok?- biezą,cp? po:stanoWlOll.o: uw.azac ~a 'podlegaJ,~ce u. ez,
K,rQnikaŁódzka.
". zbierze niewiele więcej nnd ,90 mllIon?w. ?e~toli- pieczeniu budynkI wzmeSIOno prze~ dZI~eI
trów.Ubytek daje się UCZU(l ~e~ dotkhw16J, ,zega. na gruntach ich rodziców i budynkI W!1:me- '.
·S,PRAWOZDANIA TARGOWE.
~unek .nowego ziarna .poz~staWla .badr~zo d~ztOk do sione na gruntach dzierżawionych bez okre.
z "czema. W Rumunll zbIOry w.\pa l.y wYJą owo
.., .
.' . 1. d
( ) Zml'an'y na służbie Sekretarz wy
'.
,Z le. Na dominl' i zbiór kartofli źle sif3! ~apo.wiada", śl.onego. te,rm.i"nu Istmema budynkow, uU yn,
.
,
'
l
dzialu
kwaterunk.owego k'magIstratu
zgler~
ZiJield'!J óerliliSlclej dODOSZ~:;pocrdniem 24 sieI" ceny adyl<ułówpustewnych id,! w .gól'~,Qwo.cowlki 'Zaś na gruntachd:(ilerzawlonycl. z ~a.
pnia .. ,Glosy .·prasy, 4r~j(),węj ,i., zagranicznej o wy- jest maio, co zniźkowców przepelU1a1X~pokoJe~!! runkiem l'olebrania ich po uk.ollczemu dZIer- skiego, Ksawery Kłysiós I, llł~anow?,ny zopadkach w BułgaryiVi'zll1ocnHy'tylko wczorajsze wr,óźąctrwałą: popraw:~ cen. W~~lu~ ,:vlagOtmO~Ul żawy J' ako też wzniesione tymczasowo na stal radnym sekret<l.rzem tegoL: maglstratu;
przekonanie gieldy. ze zr:l:ucenie z tronu ksitlcia aZlś otrzymanych, 7.blOry we Francyl p~ZB S aWJR·
'.
h dl
l'
łow'ch lekarz Juliusz \Vieliczko, p. o. lekarza. po.
Ateksattdi'a nie 'i.adb'~jeje' bynajmniej pokoju ,euro- ilB sit;) bez porówIla~ia. gorzej. jeszcze. lili: dotych- cudzych gr!lntac
a ce ow, przemysł' j
wiatowego łódzkiego Oj kanceli~ta .magistratu
'pejs kiego, 1~czr8c~ej go 'wzmocni" NaBt~psfwem e~as przJP~szczano" Z Paryza nade.~rauo uotow~- np. tartakI w porębach les?yeh,. za. lCzone pabianickiecro Amcety KotyńskI-p. o. setego byl:a ogol na: zwyż1l:a kursów, ktor,a ~z~s wystlh- ma zna~zn!e podwyzBzone. '}V Angh; ceny ,pszelllbyć mają do rztJdu budynkow n1epodle~a.
b ,
k
.
piła we wszystklCh~lzJ,ala~h: .Szc.Z~go!uleJ. '~lelk~ cy p~dn1es~ono ? .3/~ BZ. Z~lOry dal{ ;t~m ~ez;~t~~, !),cych ubezpieczeniu. Takową, decyzYę, Jak kl'etarza wydziału kwaterun owego magl~,
wagt;) przywilhzywallo do tlonrea16nla, ze kBI~Z~ BI- po WlllkszeJ CZęSCl hardzo mezado:v~ ll.l!l'·ąCy. a J'1l . "
l'
l 'k kra'u u- stratu zgierskiego,
smark W powrocie li:. Gasteinu ma. odwl!.>dziń mini, ZB podaż ladunkbw na wyhrzeżu 11108c zIarn~ nad- nam donoszą, g owny . Ilacz~ ~l
).
(_) Uwolniono o.d słuźby n,a w~3.sne ż1!'
Btrsroayjskiego.(fiers,!l:; Jj:lieli .to spotkanie rze- plywai'1lcego. Sili b~rd~o ruale., W~mer~ce ~awn~ znał' ia zgO~Ilą. z duchem wyzeJ wymlemo- danl'e lekarza pOWIatowego łódzklecto Guczy wiście u9stąpl,l)gdzle ono zupełnym dowodem, zapasy POW1IlkSZ9.Ją SIę tylko powolI, pom8waz ffir nego wyjaśmema."
o
że wypadki w B~tgaTyi. nie' narllszyłr 'by?ajmni~j lllerzy .zachodu przywo~ił: n,: sklady targowe: tyl~o
K sa poźyczkowa przemysrowców lubel- stawa. Altenbergera. ~
dobrych'stoBunkow pomlfJdzy ROSYIb 1 NIemcamI. co 'komeczne, w nadz.lel,ze. przez wyc~eklWan1~
. a. ' ' .
.'. k' d t
( ) Przesiedla siQ do CeS'Lrstwa stały
Bezpośredn i l1l pl~zyczynll! dzisiejszej l'wyzkibył'yza~ zdobl'ld~ wyższe ceny, oObecn.le zapasy ZWIązku wy: skICh na P.odame. o przyznaDl~ re y u W
.
d
de H f '
.
kupy pokryc,iowe. ,Papiery spekulacyjne,. ,a, sz?ze- nosz!! 39,821,000 buszlI pS7;ęlllCY i :.0,932,000 buszl! miejscowym oddZIale banku panstwa otrzy- mieszkaniec ŁodzlFer ynan
oman.
gÓ!ll1ej także; reut~odzy~kf1~i' już pra:vle pOZIOm k~kurydzy. Jedyny,m k~aJl:\m, k!ory na.dest~~ dZ1S mala odpo,W iedź odmowną;..
(~) Licytacya. ~ urzlildzi~ po,:iat?wyul
zRJmowany. 'pl'zed wypadkamI w BnfgarYI. Dowz.mo~ meco. go~sze sprawozdama z.taTgo,w zbozow)ch, ~~
Ito IeJ' d!lbrowska W ostatnim numerze łódżkiin odbędzie· SIę d. 30 slerpma heytacnienia targu rent wzmoóńily' sitl· także pogłoski AlIstl'ya l Węgry, lecz domeslemR te zatarły Slę
.'"
. N
. W'
T
deklaracye opieczętowane na re
dotyc:ą,cek9nwersyipQ~yczek rąsJ'jskillh. Pl'Zr kO,ń- w:§ród innych depe.s:!:.i nie. wywarły ~adnego :wpły: "KraJU" Ctrtaru:y: ,7l eue~,
len.er
' k' h
Z. age- c!a przez..
cu ~gieldynestąpil:a.,nagle .,' zmiana uSposob16ms, >y\l. ,Ofertom. rO~YJsklm .w161e. ~ri!'kuJe do tego, b) blatt" domosl medawno, 1Z "p6m]ę~zy rZlJJ: peracye tl ze?h studzien miej~ lC w gles,kutki~m a0f:lie~ie~ia,', 1I1'91~t; 9o~resp:' o .k~ntr-l·e, mogly 'prz.edst'awlaó tutaJ kon:ysc;.. . "
_ dem rosyjskim a przedsiębiorcamI kolet rzu, zaczynając od sumy ~29 rs .. 31 kop:
wOI~.Cyl w Bul~~r'yl;'Pl:~nnner~~ent? wo~sk w Ru-. OU/CIIJl'. P ~ t e 1'~ b u 1" g" 21 slerpIlla. TIlI,g tlI. d br i kiei powsta.ł'y poważne nieporo- I Wadyum wymagane do hcyta~yl wynOSl
meln wBchodmsJ:p,rzyl:hzyło lllebeZpleczens~wo.no- teJszy USp?SOblOnYJest b~tdzo.ospale.. l'om~:va.z ,~ .ow. ec . . . . ' d
. . 1- 2 . d' . t.
"
m lic tac JneJ.
wych za.wiklaii; 'w;Bulga~yi jnż,z tego' powodu, ,że z~aczniejsl, kupcy wyjechalt naJarmark do NIZO~- ZUffiIema z powodu, lZ lZ.!t . zatrzyma!!. 11. ZleSlą ił! czę~c SU !f
y Y
.
w' d~nJ'ch ~~<?11(JznRściac4'lllqż~, (Ino. Bpl'owa~~ió 1l1~ go NowogJ;~du, . ~tzet? .n~ ta:gu )łanował sp,olwJ' pół mil. rs. z sumy, nalezneJ towa~'zystw,u ',' . (-) Komlsya. pr~?mysłowa. , ,"\V d,zlen
terwen~y~ moc~rshv·. -"-,Wla.scnvych czyn.uosCl,P.r~· RafinerzY Cl~g,le. Jeszcże .me ~aJ~ Sl\l,URk1olll.C do za buclowę'( i t. d. W pogłosce tej, z kto- ,mku "RuskoJe .Dlelo .czy~amy. "Do ~o
longiICj'JnYc.h~me TOZpOC,.Zę~qJ~B~cze :v d~llu dZJSleJ- za.kup..ow. MQ:kl krYB~ali.czneJ 10zporząd~alneJ .nl~~
no J·Uż. fautastyczne I misyi rządowej, badającej przemysł me.
szyni, chomQz zdal'Zarysl~ iJUZ pOjedyncze Obl'O- "nele byŁo natarglll dl.. tego mogIy utrzymac Slll rej p}ZeCleZ wysnuwa . '
'.
d I 'k'
K'l t '
ieli we'ść rzed"'tay
t. pr.o,.lo.n
.. g.ac.yjne .....•. p, ieni!Jld,z kon.'co, n.liesł.t;lCz.U Y. ąta~ ce?yze,szlot.yg~.d. uiowe.. ',.Wig,k.sze par~ye ,z. n,~tych-I ko.mq.mac.ye", n.Ie.,m.,a. a. Ul słowa.. pr!,-w y.(.m.Iey l w.; 1'0 es w,}e, m k'" J., k .. Ph .:S kC
ną1 na2~{d/o' : " ,
.....,.:
.' '
mIasto~1h ~ostawą ofiarowanoJ)o 3.90, lec~ me ~y: MIędzy wlaa.zaml a towarzystwem me by-I wlCIe1e f~bryk~n~ow. mos Iews l~, .J~?
, t'1ie łdl?"·. ~e',t~ (l.~. s b u~r g., . ~3, S.l~.:pmfl.. Re:,!.,o~. lo nabywco.w •· •Fary~a' w Z1ł p e.l?em" za~ledbaJlllu: 10 i niema żadnych "niep:Qr.ozu.mień." Praw-I stron. y naj bardZIe,] zamteresowaneJ .. MlIll.
lucya w Bufgar;p wzbudZIła n16pok'OJ na wszyst- onarowa.no 'pO' 4.M-4.S0. Rafinada,mema od d
d t.
łk tA Ż sumy steryum spraw wewnętrznych pozwolIł.o wykich gieldaeh. W Berliniespadly dziś ruble prze- ł:łyt ll ·,
. ,
"
. ...
a, ~z~. za lZyma . pewn~., wo ~ . .. ' I • d ' ł d l t
kt' h t ,"
_
szlo o mal·kc;Ji:Ćzyli:opól:pro~entu; kursywf;lHst:
Otdciel'. Moakwa21 sierpnia. ,Tal'g.tiwa w nale/meJ za budowę,' ale nllą.lo t? mIejSCe buc. WOCI
e eg~ ow, na ory,c ez wy
1
kiąh, papi~.ró,~ r,Qsy)skich ?bniżyły.sit;l (J 1 /,,-3/•.-:-:. usposobi~~iu nie?'n;tie~nie .o~pale~. t3przedawcy jeszcze ,w ,r. ~. w chwi~( otw~ern:J;lla" l'u~hu br~no: p'. E. Schhchterman~, lllen~C3.,. na~h ~/o~.,GlełąatlłteJsza., qka,zala vneL~~ ,yvstrzem:c;J, z!pusze;:nsą zbywac l~psze gatunkl PO. cenach ob na koleI l me pochodZIło z Jak~ch~olwlek- lezącego Jednak ze wszystkIch SWOIch 1.11tezhwosc .wo~~c wypadkow w Bu~garyl, :-a~howi~ł~' fiIzonych.'MlJjczkęj nal1epB~~ 'wagonaml ~ahYv.:ano bndź koJjzYJ' lt'lcz wprost z warunków kon- l'esów do przemysłu centra.lnego (pOSIada
uSposobleme -mocr!ł.\ dia· wszystkwh papleTow. y" po TS.· iL80' -'- 3.85. Z WIększych partyj kuplOno .'11.' . . . . . , ,
;.
.
•
f·b k
h'"
h t'
.
ko' kursy wekslowe uległy silnym ~ahaDlOm,' Bkla., 10000 pudów po rs,. S 80 z,. odstaw~ . .ta dwa mie, ce1łyl.Według owych warunkow otwa-:C1e lon. ary ę wyro ow Wl~Oll1~Wy~ ,s IaSZllle
niaJ,'l}ą, a.i.1:1.. ku., ~n4',źce.,. p~!u,e~~.7. ni~w!ado.,mo., do cze.'-. si~ce" 6,00.0 pud6w po. ra, 3, .72 112 ,.5.'('.°0 Pu.dÓw po. kole.i m.0, gło 1.1..as.tl}p, ić p"r. z. ed, ',' ukoń.czem. em u. CIskaną, . przez ~p. Schon~ l D lttl a, fa?ry~
go doprowaa.~l det~o~Jlzac,ya, kSI~Cl9. Alek8a~ldra: rs. ?;50. wybrakowanB~otowaru, Zprz\sżlej. kam- robót dodatkowych i w takini razie rz~d kantów nadgralllcznych) l p. T. Dletllla,
N23~~o/wano dZBlsw
. mleJsclu983w,.eksle pna .Loud2J~5F/o pa.lll~. n.le dOkona.no . zndnego obrotu .. Nil:, zl111o~e ,zastrzegał s.obie zatrzymanie oC,lpowiedniej sluż.ą:cego w fabryce bogorodzko-głuchow32' na
er11,n '. po,
8" na·· ary~ po .
t· mIeSIące' ofiarowano' po 3.60 z ,zadatklBm l po 3 00
"
"
. . ' . ~
.. • lk
. d k' k d'
• d t 'h~
Weksle3 lond)'ńs\>:l~ ~a. dos~a~9 ,o~ąa,wah ba~Jl{lerzy 3zad at,kiem óO kop,; z.aofiarowań nie uwzgl~dni~. sun~y; z~odme zt.em, gdy: w. r. z;. przy Sklej. WIe.a Je na. s~ o a, z~. o y'C .,
~o 23 /" ~a:wrz.f;lslenl pa;zdZl~r,Olk, po 23 .~/32 . n~ no,' . ~aftnada bez p.~pytu. Notuj.ą,:.~·a,;!it;te.1",ya..Dan. 1-. ot.WI.eran. l tl ruchu me .. by.ly Jeszc~.e. goto~e czas ,w'yb~aUl. del~gacl n~e z.osta)l. zatwIeI·
lIstopad,l p~ 23 7/ 16 nfl.7 grlldzlen, le?z..znaJ?J;:ra:~ lewsklego 4.99, m03klew~ka 4:85, admllllstracyaW. częściowo skarpy, mosiy, ucząstek opo,czyn~ dzem l me moglI udać .SI~ na .~I~Jsce! gdy
n~hywcow t} lko pOI.23 ft6 ~a wr23z~sIen
l pazdz~e~ Hener et Co.. '4;71>, C?ll:,rytomenko ~,~5,· l'afinel:y.n.1 śki. itd rZ!l.d zatrzymalogólem.3 776171 tymczasem roboty komIsYI zbhzaJą SIę ku
mk, po 23 1b/32 na IStOp2 d l Po.
h. na gru Zlen. char.kowska 4.55 r KUZlll ecow. (dawmeJ br. Botkm) l .
",.~
. ..
"
.•.. ,
.'
,;.. "
. . . '
Zloto nabywano na poc~ątku gwldy, {!O 81's. 47 k., kostki. i l'afinada 4 , 9 0 . '
rs •. ,'!kop. Od.tego C3a SU:.Z .sumy· tej wY-: koncowl. ;
. • . • . ' ..
pr~y ,k?ńCn"P, ~ 8., ,1".S' :~5 I:qp.... ,za pObmpeJ;ya.l. Na,
.,
___ .u_____ ,
płacono, juz pqa~szto 2 i pół. miL rs., t.ak, .. Podobne pogłoskI k~ą~yły JU~ 'poprzed~lo
targu ~ paplerow l?ubhcznych ob;ot:y pozostały w "
iż .obecnie pozostaJ'o do wypłaty tylko po Łodzi a nawet mOWlOno lZ przedstadawmeJs"ych grli.mc~ch·, uspoS'olnemepoGzą,tkowo
,PRZEMYSŁ I HANDEL·
.
. .. .
. ' . 'I f 'b k '
k' 'k'h . ,
sllł.bs:>;ęl:~zmocuiló'sil'l.;~owu.przy;końcu, . Kursy
, .'
.
1,14;4:,536.rs., które bę?flt. zrealIzo\Van~ ~.o WICIe e a ry ~ntow :n.o~, lew!:!}C JUZ s~
llapierówpup,stwowych .lhypotecznych me u le--I zbudowamu mostu kamIennego na NIdz1e w drodze. Nlepowtalzahsmy wowczas tych
gry. 'w.idoe~.n.eJ.'zmia,'i1i.~... , ~.~~CJ~.!ł,bf!nkO~~ch ~t~~~
O obl!,wi~zkow~m ubez.pjec~aniu od o~nialw miej~ce dotychczasowego dl'ewnia.neg?, P?~łosek, uważaj~c)e za p.ozbawione ws~e~.~
tyi1W\!.~ .!ł1J:ailQ",>r - -,\"",,, ,~~.~.il~,,, '" . -vi "I;'."'<Hc1;<..~nl""Bł'i1;;'_
~ !:"," ... ,;;-W.Ul~;
trzech' ""ilustów, olrol~Jw'aR-gl:OQU a glo'w.· .k.iilJ __podstawy dZIŚ Jednak gdy pogŁoski te
po 770 rai rOBXJskledla handlu zagraU1 lnuegopo
,,~
,.
J
J T
"
, r
1'
'
lt d'
'k k'
. 33~rEl •. i ~9rz.ko.k~p1skie po ópO rs. Z akcyj. ko~, "Y' ~. z.. głow~ y .nacz~lDlk kr~,Ju pO poro~m'l pO uregul?waulU. wywł~szcz~n, . wstrzyma- ?.ostaq SIę na szpa y . zlenm ars le, uw~lej0.w:-yc~ vi, obieg~. byl.y knr~ko..k5j.ow,ski~ 11035":' r~., lll,leDllf, s~ę , z . mlDlsteryum. spra w. w~~nętr:. I nem sklltklem· m~wykouczenla Je~z~ze od- z~IIlY .za potrzebne . pomformowa.6 ,c~~teln~~ ,
rybll1skI~.po
9ą3/c:973r,rs.! cary.c!n~lne '}>o138 1r nych wYJ~~n~l władzom guberU1alnym~ ze, nośnych aktów reJentalnych. TakI Jest fa- kow, Jak rzeczy st.oJą;, tembardzIej lZZ. lI..
1
-138. /z.:fS .. lpoludnIOwo-zRchodOle p~ 109·- 'napodstawie§22.· Naj wyz ej zatwier~łzoriych' ktyczny' stan rzeczy."
,..
stu prywatnego z Petersburga dowiadujęnij"
~O~tp.eł::;:J? ~:~ d f'o~' d, 23 si~rpllia, Wern~ sPD:- ~rze.pisów Q wzaj~,~nem ube~pięczeni~
Narady cukrowrii~ów w Charko~ie. ,Dnia się tych s::mych .sz?zególów, )ak~e 's!~,lnie'~
kojoie, Butany mocnjej, przEJdzapod\Vójn~ ma P9~ bermalnembudynkow od .ogma, qbowlązko- 20 b. m.. .odbyło Sl~ w CharkOWIe posIedze-1 szczą: w WIadomOŚCI "RuskoJe DIeło . z map~t' Aob~~, spokojnie"p~jedyńc~!i. z,wY,ŻkO~O, tka- wemu.ubezpi~cż;}'I\iul:podlegajl! bez\Ya~unko; nie cukrowników. Z li(lzby zebranych wy- l~ jedynie różnicą, gdyż list, o ja~iUl mónln1]Jl,~'do~1:y P?~ytł" lde<d' . , d.d 'el WO wszystkie te,Q1JdYrnkiprywatn,ei~gm~n~ powiedziało się zaogralliczeniem produk- wimy, wymienia jeszcze dwa naZWIska, a
24 ;si~~~n~~: ż *~~~~i:rj:k ,VjI~ZO~~os;~n~;aio Da:iś Ile, kfąre s.taIl:0wiąrnę.jąt~kn~el'UClhÓÓ1y: w cyi~1 ?zlonk~w~ oponów~l zaśt~l~o jeden, mianowicie pp, ~ani~~zyna ~.. Ku?zko:v~.
na gie1dzie:zrJOżoweju8p'osobi~nie bll:r~7.o lllocl!e. <;la~~m zn~czem:n teg.o ,wyrazu tJ' są, przywlfl' Zebr:ameprzyszło do WllclOSku, lZ produkOhcąc do~ladme zblC te wązystkle WIes:l.iliŻk.O.TN.. ;1i W. y.,,~oP.YYi.' a,li '~~Żlegle.·, .·z.~k,U1?Y POkr:Y,~lO~ zana .d? gruńt~ i mają. s~a.łlb,' . cechę . P.osia! icya 'cukru· Winna. '. byc 'ograniczon4 do rei.; musieliby.Śniy rozpis~ć się bardz.o obszer.
~e
3., z za~am~y me mozna do~t~o zUlkąd.zIR.n. dloŚCl budynkI zaś wzmeSlOne na cudzych 19500000 pudów.
me o zadalllu kOill1syI co odkł2.danl'y dopo 'cena.ch tu,teJ s'ZY Ch. , Z latwosClIJj przl:\to podmo- .. '.
.. ; "
b . ' . h' .
, " ".
'.,. ,
...
'..
k
"
.
...
tlly się'znown':ceny,pszenioy. ,o 1,1/2 m. a -ceny żyta, gruntach, z ObOWIązkIem roze rama IC .. po
De.legacya cukrownicza. udaje SIę doPe- osobnego arty ulu wst~pnego. Nadmlemt'
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płaszcz swÓj po ziemi rozpościerał Ot tu,kof(}mnieleży dawno, da-wllou'wle- i . chlo.dne,·m·okiem spoglndrl. na.cmeńtar.z marla kobieta i 0l).owiada. że kiedyś,' ·kie.
,iL!~I,
:p'i\l:jącczyste:zd~iwioneźreni(le,r?zpłaka- ubogi, 'na którym lu'dzie"1l po znojIlej .pracy dyś lepiej tam było,dośtatki były. wi~.
1y. :'się ;takze i ..--' zezczeruiałyąh policzkóVi i posmutnem 'życiu spali snem wiecznym. ksze,serca ludzkie lepsze i krzywdy mniej
·N!o~~ię...;:a+:l;3Ę;r::r'~.A.~.,
dziad~; ł'zy jaJ{ groch padały na ,liJ'ę~': ~,ale.lllogilyzdrewnianemi krzyżami, albo straszne...
..,
'"
,o,:
.. Kiedy umilk;ła ostatnia struna' i prze:' świeźe i je~zcze .nieporosłę trawą, wznosiły
Jednak, dziw to nad dziwami, boc prze- .
,.' . szumiała
. chat~
Iu.dzie,którzy·
blisko
'prże-k.!ad z'rusinsHegoi
- 't k ()s,tatnia'
. k 'bfala ·piesIlj,
"d
' l zale'gla dsię tam gęś.to,
d' a l
'
d 1 je- cie ludzie rozumu' dużo nabra.li .. Teraz i
CIsza a a, Ja a· ywa WSl'O . po a po na- . eńpI'zy ruglmeze)i; ,nie zawÓ z,i. i, spo- dziecko, kiedy tu przybędzie, dziw nad
"E'I rZy '0 fi. eJszk§~. e'j;~
:walnicy srogiej~.
. ..... ..... .'
~ów o miejsce. . . .
."
dziwami! Chore i mizerne, kosteczki w
"
':""-0/--- .
Wszyscy milczeli;. ciężkim ~ani~eniellll!-3
Na jednej z mogił siedział dziad IvIyki- nim same, łachmanami okryte, a gdy mów
w,ązy.stkic,4
'(TJokończenifJ '~' at1'z ,Nr. l88 j.
k '.. piersiac.'h.d legła
l k' ieśń·Q
" 'a 'Ohwe. do. - ta. i martwemi oczyma wpatrywał siA~ w wić zacznie', to. taki w niem rozum, że nam
rze, o~aJ~cym na. a e 1~l1lt~U zem, tur~- niebo szerokie. Zdjął czapkę, a gdy siwą starym nie zd~;'y6 już za niem...
. ..
. " Dziatf,wy,pil kieliszek jedelU i drugi,roz- ckiem 'p'olu,,~
.' '. . .
..
'głowę jego, uwinęła srebrzysta, leciuchna Jednak" dzi w .nad dziwami! .dobra. tam
,g~w~dzU.:si,~;' nastroiLlir~i zaśpie~ątI!ięśń' Na' aworzez,mierzcpało,.Za oknemu~ 'mgła, .wzią:cby go możnahyłoza jakie- nie przybyło, a zła przybyło! .Prędzejże
.o;riieszczęśliwym rOhwedOl'z.e, ',!:która,.,tak ltazal si~ wlelki .1i:sil2zyc~ pełni iczel'wo- goś dawn'egonieboszczyka, .któt·yopuścił Mykito, uciekaj ~tamtąd, bo długo tam je~
brzm.i~la:
' ,i
, n e , q l świalelll obI~ł 'siw~' glowę~ dz~a~a,
sv:ą;; spruc~lliałą ,trumnę, a~eąy porozma szcze źle bEildzie!
' . ' '. "
, "Z rozkazu ce~arza; ,wojska.muóstwo ze· ~!1 twarz po~ars~c~oną, .~. wśrod IlIeJ dW9-: WIaC z g:91az~arm,..
.•
. ' '.
Wszakżeś ty lirnik, a dawniejlil'llikó,w
brano 'i t~Up.!3~ ja polo.żono, na pol~ tu-: Je; OczuwIEll~tch,me~'uchomyc.J?" P?dObnYC~I' .'. O. polnocy, kIedy. kSl~zyC l' gWIU- powp.ii\.n,O wszli)dzie, za stór sadzano i poreckiero.!'".; . . , ' . ' : i ; . : " , ·. . . ,d? dm: gWIazd, ktore Ś.WleClly l gorzały zdy' ~Ie~o pobladły,:;,-ua. świeć:ie ~r~ycic.- k?rni.e śluchano ich mowy prawdziwej. i
. '"Nfllltu:recklem"ipolU;Jeden:tyl~oi ,Ohwe- megdY8,a. ~eraz zamarły l zgasły.
}nnI~C SIę z~cz~ło, dZiad zadrzem~tlpl'ZeZ pleśuI do dusz przemawiającej. Nikt nie
. . . . sen usły~zał ~glosźpny.
.' "
śmiał wtedy złem słowem, albo, krzpvd.zą.dol', poraniony ,okrutnie"ale ,jeszcze źywy, . '. -:- Chodz~y ':ff!l.rp~n~~! ' ;
pośród trupów leży. Wilki-okrutniki .do-i -:- Dokądze p.oJ~zlęC!e?PrzenocuJCle u
- DZ1~dzl,e, ::M:yki~o! Czego ty .tak~u~ cym czynem dotkną;c śpiewaka ...
J~ólpQLa wyją, a: g~wroIly~;;;arlo:ki; solda· mme -. zap,raszała .Pąr~s,ka;.
. . g o zaba~l~ SI~ na tym świecie?Czeinu nie
A;er~z. co? Z miast i jarmarków ~i~
ckie .oC2ly:z ,c~a'Sz.ek·: wyrywa.ją:~ A. Oh.wedor; - NIe, co~rk?,., dpękuJę .CI za dobl'oc, a- przybywasz tu,' d.o mnie? Ozy żal .ci tam wl~~c ,aJą l. lIra twa złotogłosna uki'adnieszczęsny le~y Jliel.'p-chomyido {lomu"swe- le uprzykrzacslę, I1~e chcę·. ,.
~o opus~czać~ Chy~babyś ~ieąy swC!jej ża· klem tylko do dusz ogłuehłych śpiewa ...
go, ~()statni~swą, [myśl posy~a:·
.:
.:- 0 . wyg~duJ:cle, ,dZIadusIU! ,Dlacz.e- :o~~ł mesk.0nczoneJ, bezmIernej, bo nido-Senny dziad odpowiedział:
"Lec my~li. IUOjl:J" ·,przez. tureckie, pola, g:oz IDl.ehby.scle ,~lę m~le .upl·~ykrzy.cP Bog SCI l, spokOjU dla ciebie tam niemą..· Są; - Prawda żonko prawda! Sam ja wf.
przez/zek{lDilIl!1j;,l~ó;.do;·ojcżys~e~ krainy z wa?I}!" Bą,dzc18 ł"askawl"zostańCIe,prz~. na .z~emi ludzie,s~cz~ślhvi, ale ich .nie wie- dZli), że coraz' gorzej dzieje si~ na świecie!
,l; p OWIec1z;; :natusl:noJeJ'i ~e ;syn ,JeJ' Ch.we- nocuJCIe!,.
.~. ." ". . . .
.
l~ l lm tylk~~ zyc, dobrze, ale me nam ... Kto temu winien? PC'gadamy {) tem wt6~
dOl'ostat!11e wydaJ.etcht,nem,e, ,ze z glową .'::- NIe, iParasko, ~z:lę;kuJl;} ~lZ~ twąąo· łua nam, :noJ .MykIto! J a~ chy~ra n~ac?-I dy ?hyba, gdy już położę się ohok ciebie,
na tureck1mzagomezlo~on.lb 1.czy on przez br?~,. a~e trzeł:a . ~1 ISC do zonki, .od,wIe· ~ha {) p~slerbow swych medbaJ%9il 1 m~1 k?~Ieto moja, Kiedyś może i będzie, laknlero:zdar~Y;'\Yi'~l'Wl . s~eJ z;am+r.z~nYj dZ1C,Ją l~OZ~roWlC.
•• '. ' , .
z.ycząca 1m d~brl, tak dola taDlllledba'l p'IeJ, bo sama mówisz, że ludzi.om rzyby.
,Adokół ;:llleg!)wy!ąWI~~I~ok.rutl;l1kl l
- Ale Jak~e w nocy p,6Jdzleme nacmen· me trosz~z~ SIę o na~, a wszystko ~o na- ł"o r.oz,umu, a rozum ludzi do rawl i dogaw.ron-zarJ'.ok dZlOb",s~oJ po Jego ser.ce turz?
. '
,
,: sze ulubtencom ~w01n.l rozdaje. Nie dla bra prowadzi powoli, owoli P leczYkiedyś
,wyc~ąga{' ;" (i;" •• " . ;
" ' "
• - : - Dla mme
noc zawsze., .?taprowadz ,n~s tam, panowame,' me cU~ n~s ~w.iatlo~ć, przecie doprowadzi ew~o... 'Ale daleko,
Lua, sptęw.ała tli1r, Jakby matką, Ohwe.~ mllleHorpynko,a potem WrOClSZ na noc m~ dla nas .~yrokI.sprawledhw.osc~ św~~- daleko jes~eze do te~o teraz '4aś' człowiek
<lorą .była, po. synu swympłl:!-czlbCą" zawo-l do chaty.
. ,.. . "
. ; . ; teJ:~. , ,Pr}2a.z~Jze MykItO, ,prędzeJ tu UCIe- pragnąłby dusz S\~ ~ zamrozić ab 'nie
dzącą iwlosy.: sobie ·wyrywa,lącą;z. głowy.:
Wszy~cy' wledzl~l~l mktJuz me dZIWIł kaJ, dopokl Jeszcze ostatma twa l'adość, li. czuta...
ę
lh
,y
MO~:'1abyrżec,:ze lligdyjeszcze dziad nie: .się· ~emu, że ąziad.często przychodził .na' ra twa dotoglośna Q kamień się nie l'ozbiChciałbym ju'" '
..
. k"
tospiewał tak' ponuro i smutnie, glos jego' niogił~ ź'Oliy i do llieboszcz~i. przemawiał je; <l0póki "jeszcze pieśni tweJ', serdeczn,ej, bie lecz cóż maz zasną?,,,na WIe Ib' .pr~y 'e'r,
' v ' 1- • • l b d 'k' ., k '
h t k . kb ' "
1>
'
,
.
v
...• "
, Ch' ' d '
',
, '
ID czymcr' \ am SO 16 snu
d r~a1.
.zai~sclą ~
Zł Iem~.Jł} aI!ll rozc o· a ,Ja. y go :.ona. sqszec mogilJ,.
,p~rsm o : we ,o:ze. m~J3zcz~snlmt. wmtr CI nie zadam. Nikt m~ie nie lubi i nie
dZlł SIę po chaCIe, to WZbIjał SIę wysoko,
..
nHl. zagrzebIe wsrod stepu w wIeczllłb mo- szanuje' bo i
.,
ćb· nie
to s.padał'.,w. nuty ponure i grube, to milkI
"TIII
g. ilę~TntaJ' nam dobrze', tutaJÓs'p'oczywa- mI'ano ' Kl'Zywdza. .coz sza,nlowa. 'k mu l'
li '1 't
. ł'
ł'
,
v' . ~
• b' d
'k
d
... A
.
y me uczym em Dl om
,.
. ... ,. . ' . ,
,
.tllł:r,,~l dleI;Y tlll rzyw_y nie znając.' nic więcej! Gaybvm mógł wspier;ać ratojna1 (l 'YIbl~, .0 znowu szu~l1a, Jęcza l sza,a., III Y WIatr w pustym.
' ~~~z"yc w. pelni ,św,iecil )osród :nieba", ~m-lm, a. ej , em gorzej.
'
wą,ć, podnQsić. ~piewatem.Lecz cót' z mo~
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~y tylko, iż ?tworzenie komisyi złtlltl'OIdo·' p. Krllkowskiego l!rzez p. Falcrua.u:1 w l~.! cym pal!} si\) 5adz~ w ~yIll doml!-' .
Wied~nl 25 sierpnia. Ksi:!żę ~anta~llz.en
wanem bylo J~.r~e przed po~ytem I!' SZ&:- ku ~ił&Oba- ~zUC&Jłł ~. sprawę.• ZUll~:!lle
Sadze zapaliły !Ile y.rcZOi!1J wlec?'or~~ udał Sle do PranccIIsbadu, gJzw. Z;tI~IUWlO
rapowa w, ŁodzI 1 ~ calI). aglt!lcy~ jego. l odulIl.:une ~w:atło:.a.n!zeh Ila;łah~my)eJ Z! w dom~ .Bł;l\~ata przy llhcy .1 10tr~ows.klOJ, DO 7-ostuly apartamenty tlla ksi~cla Rumia\'fabryka.ntuw mosktewsktch 1116 mu., me pOC~lltku.;MlaOOV11ClfJ p. F. fZnClł SI\) na. i w kOllnme oheylly na drugIm dZIedZIńcu, k' kt'
'b ,. t
_ )"'WroAl'o z ':lo_
'1
. g(y
1 na cz~on
ł k· k
'. '
. 'J
•
h' r. • 'd' w·
. d .
',..
. k:
. S't'
. ł
,~
'"
\:...
wspollego;
ze
a omisyl
'. ory przji ęuZlt~ am ... I"
P' K'J:Z o1:l'ZykwJ!1: II l'; zy .t1w . .',wczemig ZJe IllIesCl ~1!J 1~le arntn.:.r~zy m~aa.r.
proponowano. P: &v.~Pą-"I~P; Ul*i$ter whiroWl\ł .Dlft ~1l'\l e.n&l~ezyclol .l!ł<lnł:go 7;: tllOW<LllO, gdy..: pozar lI~:l~lh tHlesz,kaucy. Istemu.
.•
• •"
wprost o?razlł Się ~ podo!my projekt; ~e łótlzkic~ :lJ.kł:l,rtow na.ukowych, ohecuy pod-I (-) Zaba~a .dla. dZieCi, ostatmu.. w tlll1l Tr~,. 25 sIerpms. Według .sts.tJstJkl
ViPfll.w dzle f~l)rykanc! mosklCwscy s~rał~ m,t .~a~!lIlJkm. ',Qale tO'WlU'Zr~t~Ot ~ ktomm' ro,~~' odb\.'.lzl.e Sl~ Jutro w f~I'i~dyzIe. I ~n jlłl'%ędoW6J, zachorowało w Tl'yeścle na clloo dopuszczeme do mlzmlu w pracach komISyJ, II. h. przybył do lasII, HlOWlło IIIl~iłzy
Bendorf eZ}'lIl wszystko lnozhwo do ll:jWlf'~ i lf'r~ od dnia. 7 czerwca. do 19 sierpnia osób
. i 17";'. 'UT prow'nc""cll
Cal)!)
J•ednałcże ministeryumnie uwtględniło ich bl! p~ polsku, to też gdy palli K. zwrlu.:i· i tniellb takowej. Oprflcz kooctlrtu i ogm I ..:.,.
\._-'18 t"
.• k'OIDlS}"l
. 'jla. su:
. «ł ) Ja
. k'
, . pn~yg l tAlaI li al.. t Iwznye II, li: t·on:: lip:t. ł'l p. K'l
" . a Ń.t",.zm&r
l
.I"
proz>rob'
y; ze WOlJł;l;
mcnm. . JhZ
'wgo:;,.Jego IIlQ1;Cm"
Ul er, l,u:;z(:zon"
"(), .
l l
'
pr.zysłanie do królestwa no~ych członkllw j:tceg o si\: cllł~lIlU Z&j?eiu, zt?t:o~~)l\ ? .oh- I b~?lł d~:~. tJ.alony, . ~~ uadto ro:.!JI~uych bg- cl'htrla, Gorycyn.. l Gra.dY!l~n. e lO e~n.. W)·
tejże, &, ~wła.szcza. fuhl'ykanow, by~ohy
ron~ syna, ów "let~oIllO:;c odpowwdzmł JOJ
dlm dZlesI';:c premlJ.
gasła, w2;maga Slf; natommst w I'loh.
całego składu komisyi óbl'llZłl. Załlj~ nam i~zyku niemieckim: "nic llill :-'ZkOibi, że po- .
__-"_.___
Bi~, iż powyższe dowody chyba ą dostate- 'łuków. hijll, z walid trz"b;t t;~k pust.ępowa\".II
H.ltONIl<..A.
08TA1rNIE WIADOM08Cl HANDLOWE.
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C2;ue, tembardziej iż czerpiemy je z poważnego urzędowego źródła.
.
(:-) Podymne•. Deklaracye o <loch~dllCh
~ merucho. mOŚCI, zażą.dano przet llHt~l&trat
od wlaśeicieli dom6w, dla określema. po(latku podymnego, _ niewszystk~(J wp.łlnęły

d~tychcza.s do l?aglstratu, pOl~IUIl~! ,1"4 tertakoWY?b 1.lunl}ł Jaz przed
dZlesl~c~n ~Ulaml. Nadm18Ulamy P!zy ~pC?8obnotlcl, :0 w:dług. rozporządtenta mln!:
steryum finanso.w, mspektor~y pOtlu.tkow:
nU!l ?O .skła~an~

obowiązani Sil do sprawdz;.l.Ilt:l. deklaraCyj
osobiście. W razie wykrycia, ii w dekla·
l'acyi podany został doehód fałszywy, wla~ciciel domu podlega Zl:Lpł<1Cen iQ. podwójnej
sumy przypatlaj4cego lian p::ulatkll podym·
nego.

(-) Ogrodnicy: łódzcy robi~
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l~ozost!\'I'Ijamy tu słowa hez wtlzelklch ku·

KRAJOWA I ZAGRANICZNA.
. ...
.
--.
Berlin, 25 sierpnia. Wieść o. ohaleniu
Nadlmemamy .przy sposobnoścI; 11: tl~mm
.~ A. M. Butlerow, znany uczony, członek, rz~ldu tymczltsnwego w Bnłgaryi l o wzra.p ..ł<~a.leman Ill!L Je,,~~o drugą rC6ta1~meyt,; ak!ł.ll\Huii nauk w .PeterHburg~ profesor ![ stnj!)cei. ]Jotędze stronnictwa ksil}:l\lcego,
w Łodzi, l1 llu:mowiclO na rog~ Przejazd l chp.lIIii organicznej, zmarł d.:> h. m. w wzbudziła na giełdzie wielki niepokl,j. Kuri Piotrko~s.ki(>j. ~t~ chce llUlknąć przy- majątku swym w {ptłlCrIl~ kazailskiej. J a- 8y uległy ogólm',j obniżce, po czę~ci barkrog.o z:t~sc~a, pOWlUWll obu tych reBtau· ko l;orJt~:Y zwolonmk wy~szc~o wykszt!llc~-I Jw zn:\cznej. ~V'yk~nywlmo {!osyc rozległe
ra~.fl umkac.
'l.lIl~ k~11JlOt, hr;lł CZJ~llly UdZHl~ w rozwoJu t sp~7.odaże l'esUlza.e~Jne. Paplery spekulal-tDobrze sprzed~ł. KmlOt{l~ z Ok{~ht.llzen1kleh kursuw UllłWI.ll'!iyteeklCh VI Peter· ('Ylue był. y w potlazy.. Akcye kreuyŁowoztl.
przywlOzl:. w .tyeh dntacJl do. 111l:lS!a. .k~lku. sbtu·gu..
. .
.
.
sz y niz~j ~50, tr3qc 3 lU. Bardzo ~łabo
beczułek JtlgUlI leśnych, horuwek I Jezy~,
- Liczba wakausow w lIlstytucp komu- uliposvbleme okazywał t~rg reut. KUl"ily
na. sprzedaż. Połowę tr1ulSpOl'tu zostawił nikucyj w Petl!rsburgll wyllosi w tym roku pożyczek rosyjskich uległy obniżce. Uuhlo
u z:mjomego na Rynku (ieyera. ~10 &I~rze. tylko 60, a kandydatów jest już dótych- odzyskawszy wczomj większą. cz~.ą: straty,
daży, a z drugą połowll ruszył ulw:; Pwtr- czas !lwa razy wi~<:ej.
.
spudłv ZllOWll z lURO!) do lHti.70.
kowską i zatr~yllml się na l:llgU ,!S~llO- "Łowczyni dusz" (.Tona. (]o!'!teuobhl).
Londyn, 26 sierpnin.. Bauk angielski pOll
dniej. .Jagody hyły. natło~ tame,P0 () l 1~!) Pod tlt:1:ącym tym tytułem Sa.cber'"Masoch wyższył dziś rlyskOllto z 21!~ do 3 1/ 2 !l/o.
6 groszy kwarta, mm.łr WIęC taklodbyt, ze uzupełnił S\VOjf~ p'8Jery~ kobiecych sułt::\uek
"",krSbllrg 23 sierpnia. Wykaz bauku paiutw/ł r; tJ,
kmiotek 0p\,ł!zii." si~ me mógł auuł,tGl'om, i WeHf'1" W flltmeh Jlowym obrazem makar- :mi!",rplIia. Stll.nk!1~y HI8.2."I8,4S2 (pl'Z)'b, H93,lOO).
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interesy na sprzedaiy róź, gdyż takowe w pomiędzy którymi wielnbyło bezpłatnych. towskilll. Kl'wioi.er(~ztL fltutazrn.jegu upaja si!! ~{'k8!1l f:dyllkout'.l\VaIHl 19.(J1I2,H7~ (uhyłu '~,i!3?)! za
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• hC7,kl tla towary ił 80n (ber: I:mlllDY), zaliczki nil.
'WI le wsze lC: >5~lą • l me Zle na 'ywa.ne , ~CZeSCleIU ~a( es?,~") rzec l ro. . y : :. zuowu wyra mowa.!lClIll. o 'l'(lpli~l,,~tallll 'p o- lllll'il'ry IHlbliClmn' 2,408,101 (lIr,;yh, li,łlt32}; r.1I.'
SI} w znaczm'J IlOŚCI przez r~botulce f;lo-I Widząc ~? Sl~ dZleJf\ dOpOI~lOgl.~ kI:1I0.tkowl {~ług star~go ll~wruka, ZI! okrllcwn~t,,;,o Jest iiczki Illł.l!.~~ye i oblig: llIJJI,3i3 (ulty.to 4.ł!>'j); fa.
bryczne..
.
Jll'owadzlC kUllh'oIę l mHller:lG plOlllą,dze. slOstrlj, lI11łosni'J razkuszv. .Jednak mil mo· cl1uuuk: bwz'ł"Y tnlmawryuTIl ftnamuw 71,311,461
(-) Jeden z fryzyer6w Z3.}lr()w~u'ził u sic· Wkrótce sprzedał wSl,y,~tko, wrócił na Ry- żua z::t.P1'ZCCZVl: ksifł!ico tt!j zajmującego za.- (uhyto 61S8~;?l,!1J; inne rAchunki hieiqce.i4,2~!J:54~
bio peWUIł nowość} mianowicie: wielu ze nek Geyera, gdzie reszta transportu stała. wikłania omi wymzistt'j ilramatyczllości By- ~'T~h, l<:!~:l'~'); Z38taWy opl'l.ll~ent.owane2a,ll,1 .. Hh
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swycl tg?ŚCl,
to~y Ilrzychod ~ d
o me~o n~ena!uszona, g( yz me /Y
UI:CO.!
. tuacyl., .ozywlOllCJ OpISOWQSCI, na ezą,cCJ o
Warszawa. 25 sierplIla. TarK n .. pJaulł WitJwwsltiestrzyrlz Slę luh gohc, obdarza bezplatllle ClI Wlęi.: z towarem ZllOW nil. ulwę .'" .scho· nda.tmeJ<;zyeh utworów tl'go zhł:&k:mogo ta- go. 1'8",cniQll; 8m. i 1)1';1. _ _ _ , patr.. 1<10111';1
bardzo pi~knemi i świeumi r6ia.mi.
. dnią, lecz poniewaf. tym razem DlO hy~o lentu. Gronostaj i inne futra nu.turall1ie -, hiat& 600 _ 615, wyllQl'uwa 630-670; ivt..
'(-) Ze straiy; P. Giebnłtowski, pomo· komu pilnować kupująeych, wi~c wypróżm- grajll tu znowu wiolkI} rolę. Podajemy wyhUftlW6 ~iJI)--~7U". ilrudlliB 420-435, .wII.;l!,.
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.cnik st&rsze~o VlO d luczego
w Odzl.Me
pierw· ł'
y SIl,: one.
<ęl ':;1I11eszneJ
przesa(l y -286,
grJk~ ___._,214-ort{d
rzepik let'ui--,
__ _
szym t opUŚCIł na staJE! UM%6. lnlas.t~J sku- ku w5zystkl!!gO -. 1~ gros~j'. Ur:~d~ll.l go zD~Ileg;o ~olportowego stylu, w kturym, lu- _. r::op&k rap' zim. ----,b'I"()ult polny ___ :-'
tkiem czego za.j~owane prz~1.eń IUwJsce w t~lk wyborme malI zydkowle, WptaWll1Jl},cy bUJo. Slę t)acher.:Mn~och, na. str. 94: ,!C!ło- ollkr. - -__ , !asula. - ___ la korr.ee; kasTA Jfl'
straży zostało "lICzone na hst\1 wakunsÓ\V. SIę zawczasu do k.Ol".Zystnego handlu.
. WII- Jego... puypouunał& nSJsdacbetnleJste glau - - - , Jocz'nlenua.
gry~:r.. gruba .
u J ,~:'!ieui~(~le~:~~ f~e~Jeh:~n~!g~
Sądzimy, i.ż na miejsce p. G. należo.looy
(-) Z por~ądk6w tlomowyc~ .. Na ~Zle- twory belelIskich mistrz6w. SmukłlL postać;;;:
koniecznie miaD()wać llatycluuiast kogo in· dzilieu w dOlllll N. 215 przy ul~cy. PlOtr_\Okazywała boską 1Uuskul3.turę rzymskiego _ korc';. ~ .
,
!
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1Iog o. nie.' zaś pozosta.w. lać je waknw:e~ kO.WBk. iej ,wydarzyła si~ wc.roraJ. cloka.wa sZ!lXlIlie.rza i.nieska.ziteln~ proporcyonalnoś(: Wat.nawa, 25 sierpnia. Ok0:'Yit1l7801o zakcyzfil1{) k.
prze~ półtora roku jak to miało miejsce pa aprzecz.ka ptHnttdZY tztiQcl! domu .1 stró:G~, hell6ńskiega. Dyonizyullza." To nieco za 9'/.. Stoaun~k garnca do Wlallrll. 10n-S071/2,ll~rt.
któreJ' przY'ituchiwała si~ spora gromadka wide na l"lZ
J'.kie uiegodnie człowiek skład za :WIadro. kop. &05ł~811·.
I:a garn. ~62
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264. Szyukl sa WIadro kot>. 8lt B-824, f:ll garIllco
(---) .w~wa. Um e8towanr. rą,al:an: .T!' osób. S.troz, ctuJą crn9 w o OWlI}Zl!.u. prze- tan. ~orzYl!t~ł z POW1&ZOne~o m~ skar- kopiejek 266-268 (z dOIł. n& wyachu. 2./0)'
Podbielskl, h. ucz~ń akado4111 mOlK\chIJ- strzeganm porzl\dkll w domu, lIlomtował bu l Jak clęzko zgrzeszył tworczośClą, spe.
skiej, urzlłdza . w przyszłym tygodnłll' ,wy- rZl}tlcę, iż z:;miast ~awać przykład, ~rzed kulujl!cI1 na ~n.jni~z~ namiętno!$ci!T
'I'ELEGIUMY QIEI'.J)O'Y1~.
stawęportret6w i akwarel swego ~zln, włmmem mteszblll43m zap!-'owa.dza :uell?:
- Sensacyjna kSfązka. W New·xorku pow księgarni p. Fichera przy ulicy Za.auz· rządki lltL korytal'zu; grOZIł wr~szclC! .1Z jawiła siIJ niedawno ksi'łżka., w której przeZ ulI1ll.25' Z dni92G
._. __ .. L _
kiej.
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jeżeli ta~ d~źej.. potr1fa, .b~~le lllusutł p~wiadanem jest przyszło p~konanie N~eGiełda WarłZawlka.
in
1
(-) Pan Zygmunt Grabowikt zaml~a. wy- sprowauzłć słtu. . h, ~1ą. splsanmprotokó. llIlee przez. AmerYKę, sprzY!llI~rzonlh ~ w~ę:
2'ida.nozkoi1~8m giełi1y.
dać w r. 1887ka.lepi,larz statystyczny dla łUT Do sprzeczki wnuęSłal sit,} SlO g.ospo- ksz:~ częŚCl11 paiistw europejskICh w WIelkiej
Za wektJe kr6tkolerm!now.
guhernij: radomskiej kielecki,ej, piotrkow- darz3., wziął !!troll~ rząd.cy, a str6to;i'l g~o.- wojnie przyszłości 1890-1891. Broszura nI. llllriill 2'R lOO Jrll'. • •
50.77 tll I 511.00
lo. au1i2 1 10$1
skiej i kaliskiej, K~jlJlżka ta ma zll;wierać żlliC, oii~iu.dczył, iż :111. t!> go. :rzylllaJll,',aze~ ta nosi tytuł: "Bietigheim, its causes and "l.oIHlyn" l t., . •
41.41.10
wiadomOŚci handlew6 przemysłowe l etno- by robi! co mu ka,:t.11 l lIulczał.. .JC!lt to cOllsequences.')
.. ~~;;fOń" W~) ~:
H225
8240
PocI .Bietigheirn w 'Wirtembergii t stocza-I" ..
'I'
~ł
.
graficzne zaczcrpni<>t~ z dYll.ryuszó" sej- dość charakterystyczne. A. kOIllltot salli·
,
~
ł'
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..a pap ery ,a .. s wOwt.
mowycb, s~lva rerum, p ~n6w fi! tU3.Cy;Dy. ! tal"lly.... .•
.' •
. nl} ye ma rozs l'zygaJt!lc~ . Iwa. ... lem~y l.ist.y I.ikwicl. Ur. ~()ł. duże. .1 !H!lł.regestrów ltp. dokumentow, kture p. G. lUZ
( - ) Z meporzfAdków ml~jsk~ch •. On~f(d:tJ wspomagane przez Rosyę (?) l AustrYIJ, maJI} It08. 1'02:. \VschoulIllt. • . .
100.0.10
teraz nabywa od osób chcących je sprze- okolo godziny wp6ł dQ dZltlWlł1~eJ WlOCZO· uledz w owej, decydujlłcej rozprawie euro. Ljgty Z1UI. Ziem. ~ 69 r 8er l.
101,25
101.10
101.:25
lUl.1O
dać. Może kto z na.s~ych czytelnik6w P?- rom p~ze.i~cio. ulicy. św. An~r:-eJ[t ~a. ~rzc- pejsk~ej, w któ!ej c;tła E~ropl1 .zacł~oclIlia !.;~t Z~t. M~\VI\~~: ~~~1(}
lOO,5()
lOn.liO
siada podobne dokumenty, odno&'Zące S19 str7em od ?-bey. ~lOtrkowskl~J d~ I:)p3.coro. um SIę .sprzj'll11crzyc zo S~:t!ULll1l ZJe~no.
,,} n
n
n
II .. / 100.100.do Łodzi to niech się zwróci do p. Gra- weJ było mOUlozhwem pra,!w f • z pow.odu czoneml. Fantastyczntt kSl~zku ZlllJOWlSda " "
"
,,1Il
!ł!l.25
99.26
!JB.S;)
bowskieg~ z pTOpozyCy~ sprzeda.nia tako- stras'diwego zaduchu, wyd~wla.J~c(l?o SIę z jako skutek hitwy, nowy porządek rzeczy I,.n • n
f . ,," IV
9~ IH
97.25
&1.25
ch albo udzielenia do użytku.
rynszt()ków. Pra.wdopodohnlO ktory~ z olw- w Europie XX wieku, zblii.ony ban1ziej do II ,.I.l)' 7.lI.IIt.
'(lIlu ,',Hr.
9{j iii)
!i6 ÓO
w~_) Bliższe szczegóły w sprawie pobicio. li<:znycb właśdcieH domów wylał meczysto- amer~łm!18kie~o!!. l'\] ch.or()~li~ą, .r(l.l~tt\Zj:ę. ::::
::
:: III
HG75
!ł5.7ó
.
.
-=- !lCI Z ustępu do rynsztoka.
.
.
przypISIIJI! lllektoro tlZlCllIllkl mClllleckw
Gllllda Berlińska
jej pieśni? LndzlOms.zcz.ęśc~a trz.e~a'Twlel·
(~) Schwytano onegda.j przy uhcy DZiel· wyljaJazczo~ci francuskiej...
IhllJmot.yru:'Yi
ctI\TIł."~. , lBli70 196.65
s1du
le im trzeba, czego plCŚl1 me ~laJ~~
Y; l nej młodego rzezimieszkll w cbwili, gdy z
,
» " 1 l .lu.t.
19650
1!~6 50
eo m~i~ oszu~ałi i ~ych. C? mr: w ~1: lubIą? pomocą, wytrych6w dolJiorn.ł si~ do mies<IWHlc~:a na Waruawll Itr.
H'li.115
HI6."O
nie wlm~ o nu~! BIedm 10m! TlI.ko 1111 kanio. pana B. ~ta.szek ten. ubrany był
"PeŁorlhul'l(kr.
HiG196, l!J5 ~n 11ll5.30
bardzo clężko 1 nudno, zmęczyłem SIę,. do wcale elegacko. lIIlał nawet bmokle nu. .no..
l'
~r·.
,
d b
k b t
'
J.Olltlyll
20..111 ' 211.411/2
ciebie pragnę .. • .Maryno...
o ra. o le o sic. Widocznie operuje on tylko w m~esz.
Petersburg, 25 sierpnia. Alarmujllce do.::
II
lit.
21\.W
2U.2'J
moja!...
.
.'
kaniach pierw5Z0pif,ltrowych. Elcg~ncklego
ł
ł
.,
WiOlIlIii
kr,
lin 70 \ ltH.75
_ Wi~c mnio już nie Opuszczaj! - za- rzezimieszka 'Odprowadzono na })ohcyę, da. niesienia dzięnników zagra.nicznyc l o po o· I)}'vkonto prywatnI!
111.
I
wołała. zmarła. .
. •.•
wszy mu przedtem kilka. sztul"chafl.Có'I'I. żoniu rzeczy w BlIlgaryi, SIL eo najmniej
Spiącemu dziad.owi w.ydsJo SIę, ze zor:a Młodzieniec żywo. p.rote.stował pr:wclwko prze~adzone.
Gielda londyńska.
"k'1 o Ilyllkollto
WukHle nR2'/,
l'uter.l"u·"
otoczyła go •ram.lOnaml! ~ sama. stała SI"
. li ł niegrzecznemu oboJ ś'ClU SI~ ze s t rony "proBelgrad, 25 sierpnia. Ki'lii:! pOgłOS
. takI} jasn~,ze az pronllemsta. . .
. staków ... "
czr;:ściowej mobilizaeyi armii.
Tymczasem dnieć zaczęło .• MICSI~C. zm(-) Mieszkanie s~róźa. ~da.r1'Y!!ll1alll ,S!ę
Bukareszt, 25 sim'pnia. H.u<:hy w .Bulgaknl1l, gwiazclJ: g:tsłJ: z mruzą,cy.ch Się 0- widzieć w tych dm~t.ch mlCszkau~e st~oza
DZIENNA STATYSrYKA LUDNOSCl.
czu Jejł1c na ZlemHtl ZImne łzyrosJ. Wsc}:o- clo 11 lU , godne pre.lllu wystawowej. Mwsz- ryi trwajlł !ladal, ale dokładnych wjado-
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Małżeństwa ZI\"NIlrta vr ,lniu lló BierplliM:
kanio to .składa SIEi) z dOl!lku tn~l'owanego mości brak. We wszystkich miastach 0W paralii blol. 1, a mlolluwicin: Adam ]<~Ił'lll1h(Jrg
o jednej Izdebce, w gł\th~ pod worza. .~ o· gł()szono stan oblyienia.
Komunikacya :: Maryll.llul} Szymczak.
W parafii owang. dua ścinna tego domku Jest zarazem. ~cw.~ pl'ZCrwaIllL. MiIJdzJ członkami rZlldu pro.
Starozakonnych -IJl! śmiet~ikl!.,. do któr~go wy~zuc!Lne b~.w:~:
d l
.
d
jq, wazelino meczystoścI .. I;etmą porl}, Ihzvt1 wizorycznego powstalt\ po o ma mezgo a. Zmarli w uniu 25 sierpllil\:
Katolicy: (bieci do ło.!, Hi-tu r.n1I\I'lo 4, w t!'J
*
'"
stoh otWOl'Olll przez !lzl;m cały, ~a to ~o- Porta zachowuJo postawę wyczekujlLcll·
.. (lhtopc':l\~ :1 clziu"".u7.'}t 1; .1{}~,,~tyc~I-:-. w tUJ
>I<
rll l1oen!l i przez cnłlJ: ZIIIlę, ImnuJo w Dll~.
Bukareszt, 25 sierpnia. DOJlosz!l z Soili, li\:zhi
liC!zl,i!l 1ll~i.ilf.yZI\ - , kllhwf.-, a mmU·'WHm',
-:
Wieś zawrzała ruchem, ludzie szli do szka.niu morowe powietrze. Izdehkę za,}- że rząd Cankowa posttionowił wyliła6 cIepu. Ewangelicy: IIdl'lli dl' iI,! '''·t,11 unal'!" 3, w t.,,~
cerkwi, albo po wodę, lub w ~ole, ow~e llI11je str()ż z żon:b i dwojgielll (~zieci, z .któ- tacy~ z prośbą, lthy Rosya zajyla Bulgary~ rezhie O'/Ilopeuw 2, ,bi"wcZ.!L 1;l1tlf!!?tych.1.. w t"J
Jn~źczy:m -, k,jlJit'~ .1, II mlllnOWI~ltl:
zabeczały, zaryczały krowy, zarzały kOllI,e rY~,h jedno w kołysce. A. komItet sallltar. na czas lumion, dla utrwaleni:, llOWOgO po- lihzhin
Karolina Amalia Kum:, lat ~V.
brykając, z głośnym tententem na pastWI- ny~
Starozakonni: d1.i.wi .1" lat. lii·tll T.flHlrło l, ... t"J
.sko biegły. Gęsi gęgając rozpuściły szero(:.) Z!"arł nagle w pO~lic!lziałek rohotnik r7,q,dku rzeczy,
ic~zhił! 01.111\1(":'''' l, .l1imvć~:łt-; u<lrdsheh -, w tUJ
kie skrzydła i polecial,r nad rzeczkę -- z z ft~bry!;:t I. K. .PoznRuskwgo, A. G!!sle.r,
Wiedeń, 2,1 siorpnin.. W tutl'jszych ko- I'zhil:l m!.2m:p.II-, kt ot -, 1\ llIio.u!Jwicif!:
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