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NOWE 
-- -bow1i1zujezarzlj;dy fabryczne do wyda.wania--g6Iaych taryf i prawideł akordowych, ale maszynami, ogniem i t. p. 

kaźdemu robotnikowi najpóźniej w 7 dm w takim razie taryfy tego rodzaju powinny Celem ntrzymania należytego porządku, 

P, ,RA' '·W,·.A' FABRY:C·. Z· 'NE.. po przyj~ciu, ksiiJlżeczki zarobkowej :według byc wywieszone w izbach fabrycznych i 0- art. 30 nadaje zawiadowcom fabryk wladz~ 
. wzoruustanowionegotprzez-ą.rzlj;d fabryczpy patrzone podpisem zawiadowcy (art. 26); stosowaJ.ia do robotników kar porzą,dko

~ubernialny, przyczem jeżeli rodzice praca- co sili} za~ tyczy sposobu i terminu płace- wych: a) za wadliwlj; robotrgj b) za niesta-
(Dalszy ciqg _ pat1'z Nr. 196). Jlls. rAzem .z nieletniemi dziećmi, toinspek- nia zarobków robotnikom podrE;}cznym oraz wie nie si~ do roboty i c) za naruszenie po

cya fabryczna zeż:~olić może na. 'wydanie pracuj!kcym artelami ,lub kompaniami, ta- rZQsdkuj żadne inne przyczyny nie mog!!: 
Dalsze artykuły Przepisów'Dodatkowych im jędnej wspólnej billlżeczki.Obowiązko· kowa określone będą przez ul'zędyguber- powodować sto~owania kar porządkowych. 

okra§laj~ szczegółowoobowilj;zki!lwłaścicieli we wydawauie'książeczek zarobkowych nie nialne do 'spraw włościańskich.' , Za wadliwą :robotę uważa się, według 
fabryk wzglEi)dem organów nadzorczych i stosuje sil} jednak do robotników naj~tych W przedmiocie gospodarstwa pozafabry- art. 31, wyrobienie przez niedbalstwo przed
względem robotnik6w. . . ' do· wykonywania obowiązków lub robót nie cznego, art. 27 zastrzega, że za korzysta- miotu w dym gatunku oraz zepsucie przy 

Przedewszystkiem artykuł 15 zastrzega, stanowiących właściwego przedmiotu dzia, nie z mieszkań, łaźni, herbaciarni, jadalni robocie' materyałów, maszyn i narz~dzi wy
zewłaściciele zakładów fabrycznych obo~ łalności danej fabryki (art. 22). Ksiązecz- i t. p., można pobierać od robotników nie I twarzania, przyczem kary za wadliwlj; robotę 
wifliZalli Slb przedsi~brać odpowiednie środki ka zarobkowa wydanlj; byc ma robotnikowi inaczej, jak wedŁug taksy. zatwierdzonej wymierzane byc mają. w zależności od rodzaju 
celem .zapewnienia należytego urządzenia: j bezpłatnie, jeżeli jednak robotnik zgubi lub przez inspekcy~ fabryczną, artykuł zaś 28 wadliwości. 
porZlj;dku w ich fabrykach i odpowiedzialni uszkodzi takową, przy wydawaniu nowej stanowi, że w domach fabrycznych za zgo- Co sig tyczy niests,wienia si~ do roboty 
są za stawianie wzgl~dem robotników zlj;- kf-iążeczki można pobrac za nią opłatCi] we- dt} zawiadowców fabryk mogą być otwie. (po rosyjsku tlprogu!"), za takowe według 
dań ·iliezgodnych . z dalszemi artykułami dług taksy ustanowionej w regulaminie fa- rane sklepy stowarzyszeń spożywczych, ma· art. 32 uważa si<il nie opóźnione stawienie 
Przepisów. Wzakładach,któremi wła§ci~ 'brycznym (art. 23). W ksią;żeczce zarob; jlJlcych na celu zaopatrzenie robotników i sirg do roboty lub samowolne jej porzuce-, 
ciele ich za.wiadująosobiście, albo które kowej, powinny być wpisane. (art. 24): aJ urz<ildników fabrycznych w niedrogie art y- nie, ale nieprzyjście do roboty przynaj
należlj; do kilku osób lub do l:Ipółek albo imi~, imi~ ojcowskie i nazwisko lnpprzy. ku~y spożywcze w dobrym gatunku, nato- mniej przez pól dnia roboczego. Karrg za 
towarzystw akcyjnycb, obowillizki właścicie· ą.omek robotnika; b) termin najmu i do· miast otwieranie przy fabrykach w tymże niestawienie si~ do roboty, wymierza sil,} 
la pełni mianowany przez tego ostatniego wodu pobytowego; c) wysO'kość płacy zar celu jakichkolwiek innych sklepów (a zatem w stosunku do zarobku i do O'Puszc~onego 
zawiadowca fabryki (art. 16), przyczeni w robko'Yej zę wskazaniem zasad jej oblicza~ sklepów prowadzonych na własny rachunek czasu, jedna~że nie może ona przewyższac 
wi~kszych fabrykach, zwłaszcza złożonych nia i terminów wypłaty; 'd) wysokośc opłat fabryki), nastą.pić moźe jfdYllie za zezwo- trzydniowego zarobku. Nadto PO'trąca si~ 
z kilku gałęzi jednego przemysłu, można ze strony robotników za korzystanie zu~ leniem inspekcyi fabrycznej, która zatwiei'- płaca za czas OpUSZC2.0ny przez robotnika 
mianov;:ae kilku zawiadowców, zarządzajlj;- rz!,!dzonych przy fabryce mieszkań, łazni i dza także ·spis przedmioŁówsprzedawanych (prawodawca miał tu zapewne na myśli ten 
eych pojedyńczemi częściami fabryki (uwa~ t. p.; e) iilne warimki . najmu, jakie strony w sklepach spożywczych. Taksa tych przed- wypadek, kiedy robotnik ugodzony jest na 
ga do art. 16).Ożamianowaniu zawia. uznajlj; za stO'sowne wpisać do książeczki; miotów wywieszoll!!I_ bye winna w sklepie, pensy~ miesi~czną, co w fabrykąch kraj 0-

dowcy i o kaZdejzmiauie w O'bsadzeniu tej f) wyciąg z przepisów prawa i regulaminu prawo nie zastrzega jednak, ażeby i taksa wy ch zupełnie nie jest pralrtykowanem). 
posady,wlaściciel fabrykiobowillizany jest fabrycznego, określających prawa,obowiąz-zatwierdzoną była przez inspekcyę fa-Dla' robotników 'pracujących na wymiar, 
donosie. inspekcyi w terminie 7-dniowym ki i odpowiedzialność robotników. Nadto bryczną. . • kara za niestawienie się nie może przewyż
(art. 11). W razieczasO'wej nieobecności do tejże książeczki wpisywane byc majlll Dalsze artykuły Przepisów Dodatkowych szac 1 rs. za opuszczony dzień i 31's. wo
osoby,zarzlj;dzającej fabryką (wła§ciciela zarobki i kary porzl1dkowe, ze wskazaniem' traktujlj; o porządku wewną.trz fabryk i o góle. Jeżeli jednak robotnik nie stawił siEJ 
lub zawiadowcy), O'soba ta powinna pozo- pOWO'dów zastosowania. kary. Przy zatwier~ sposobach utrzymania. takowego przez za- do roboty skutkiem pozbawienia go swobo
stawi c zast~pcę, o. czem wywieszone być dzeniu wzorów ksifbżeczek zarobkowych dla rządy fabryczne, Według artyknlu 29 re- dy, nagłej ruiny, zrządzeniem losu spowo
winno w kantor~e fabrycznym stosoWlle ob- robotników .pracujllicych kompaniami lub gulamin Jabryczny. podlega .zatwierdzeniu dowanej, pożaru, wylewu rzek, chorO'by za
wieszczenie (art. 18). Usth.nowiouY'd w .po- artelami, albo dla robotników podrEi)c?nych przez iIlspektora7,fabry-ozsego p 'i~powifii"ac -t~"'J,Ui-uJit-i,"ej BO'':,,··cl:UtllUOi'uZ . §rllitlrcilulr 
wyższysposóbżawia.dowca, uważanyb~dzie (wyrobników), urz~dy' gubernialne fabryczne obejmować; a) 1'ozkład (osobny dla doro- ci<ilźkiej choroby rodziców, m~ża, żony lub 
.zaodpowii:ldzialnego za naruszenie Przepi- mogą zezwolić na pewne zmiany w ukła- słych i dla. małoletnich) godzin rozpoczy- dzieci -kara z tytułu niestawienia si~ wy~ 
sów, .' prze~ . zarząd, fabryczny popełnione.dzje książeczek w PO'równaniu z, powyżej nania i kończenia roboty, liczbę i trwanie I mierzan~ być nie. może. , 
Zastosowan,e do zawiadowcy kary pieni~żne, przytoczone mi rubrykami. KsilJJżeczka za- przerw .na odpoczYI:lek, śniadanie i obiad, Jako naruszenie porzlj;dku fabrycznego 
o ile. ]fi!,! .zQstaną uiszczone w terminie dwu- robkowa . złożona do kantoru fabrycznego tudzie~ czas' kończenia roboty przed nie- uwaźac należy według art. 33: a) opóźnio
tygodniowym,. śchlgane b~dfłZ właściciela dla pocEynienia potrzebnych zapisów, po- dzielami i świętami; b) wyliczenie świąt, ne stawienie siCi] do roboty lub samowolDQ 
fabryki (art. 19). " winna być zwróc()ną robotnikowi najpóźniej w które robota w fabryce ustaje; c)warun- odejście od niej; b) niezachowaniew loka-

Dalej' nast~pują przepisy co d(j kontroli w tydzień od dnia jej złożenia,· a dzień ki i terminy wydalania sii;) robotnik6w z lach fabrycznych przepisanych środków 0-
robotników i wszelkich z nimi obrachun- ten oznacza si~ na wydawanej robotnikowi fabryki i z domów fabrycznych; d) warun- Eltrożności pod wzg1<ildem obchodzenia się 
ków.· Artykuł 20-ty stanowi, że źarzlj;d fa- kontramarce (art. 25); jeżeli jednak wpro· ki ,korzystania. z mieszkań, łaźni i t. p.; z ogniem; c) niezachowanie w tychże 10ka
bryki obowillzany jest prowadzić list~ wadzone Sł1l podwójne ksilJiźeczki, to w za· e) wskazanie czasu prze~maczonego na lach czystości i schludności; d) naruszenie 
imiennI! robotników z zaznaczeniem miej- mian za książeczk~ składaną w kantorze, czyszczenie maszyn i przyrządów, oraz spokoju przy robocie przez hałasy, krzyki, 
scazamieszkania i wieku każdego robotni- robotnik otrzymuje drugą ksiąieczk~, któ- sprzlj;tania w izbach fabrycznych, jeżeli we~ wymyślani!L, kłótnie i bójki; e) nieposłu
k~ oraz tej władzy, która wydała mu do- ra przedtem pozostawała '* kantorze~ dług warunków najmu, czynności te należl!! szeństwo; f) przyjście do roboty w stanie 
wód pobyto~y,.przyczem dowody pobytowe W razie gdyby warunki umowy najmu nie do robotników; f) wskazanie O'bowi~zków pijanym; g) urządzanie zabronionych gier 
robotników zamieszkałych w domach fa- były wystarczające do dokładnego oblicze- robotników pod wzglEi)dem zachowania po· pieniCi]żnych (w karty, w orła, reszk~ i t. p.). 
brycznych, powinny być przechowywane w nia przypadającej robotnikowipbcYt to rZl!dku i przyzwoitości w fabryce; g) żlllda- Kara za każde pojedyńcze wykroczenie 
kantorze fabrycznym. Artykuł zaś 21 0- płaca może byc obliczoną, na podstawie 0- nia W do ostrożnego obchodzenia się z przeciwko porz!Ldkowi, nie może przewyż
r ' 

zdawało si~, czekał ,na coś. daż? Delphin "uczucia, jak gdybybrakowalo 
lą} 

OBRAZY Z NORWEGII. 

!leksan.dra. L. Kiellanda. 

(DalNzy ciąg -- pat1'z Nf'. 196). 

Straszny Janek wreszcie przyszedł';. Lu- - Nie mówi~ z tób!łl Kat'olino, bo z cie- głowy," zarówno bowiem gosPO'darz jak i 
iza widziała go przelotnie, minl!!wszy go w bie leJrkomyś1ne dziecko §wiata! . gospodyni tak mało si~ uwydatniali, że 
tańcu. Z bladego oblicza jego wyczytała - Fe, Janku jak sili) ty brzydko wyra- nikn~li niemal w tłumie i że o nich pra-
swój wyrok i czuła si~ jakby zgubioną. żasz - odparła Karolina obrażona - PO"j wie zapominano. . 
Ale mIody kandydat' praw Smith, z któ- jllic nie mogę, jak taka miła panienka, Dz;iś zaś sytuacya miała swój szczyt w 0-. 

rym tańczyła, tyle opowiadał zajmujlj;cych jak Luiza, ciebie chcieć może; jabym cif;) sobie ministra, ponieważ. on, jako zażyły 
scen o pieszej wycieczce w Fotenheimie, że nie chciała za nic \V świecie. przyjaciel rodziny poniekl!:d za uilll gwa
cO' chwila zapominała Q swojem nieszczę- - BędiJ usiłował wyratować Luizę z te- rantował, uprawniają:c świeżo wypieczony 
ściu. A gdy po chwili nie mogła już do- go grzesznego domu. . splendor domu. Kaźdy z osobna gość do-

. Alfred tańczył z ,minljj najzupełniej ~o strzedz narzeczonego, sumienie jej zanurzy- - Paskudny jesteś Janku! - rzekła nie- znał uspokajającego uczucia, że si~ znaj-
sytuacyi zastosowa~~ - jak gdyby.kamle- ło si~ w coś, co jak wiedziała, Janek na- poprawna. Karolina, odwróciła si~ odeń i duje w dO'brem towarzystwie i ŻE) bez na-
nie tłukI na SZOSIe, zap,raco~ywuJą~ na zwałby »arogancYI} grzechu.'" powróciła do flali. . mys~u mozna sj~ oddac zabawie. 
chleb powszedni. PrzyjacIel Jego HlOrth Po skończonym Zaś tańcu poszła do Ka- Nareszcie przybył minister Benuechen. Teraz dopiero bal nabrał właściwego U· 
czynił to samo i wogóle większość pa?ów roliny Hjelm, k~óra: byl~ kuz!~klł jej~~- Był on przystojnym roęiczyzn~ wysokie,go sposobienia, ,młod~i' panowie !llaj.ll:cy sobie 
miala wyra.z ponurej powagi. Tylko kIlku rzeczonego, zakhnaJąc Jll: na, Jej przYJazn, wzr?stu,.o ,":,ygolonym, staranme podbrod- zasł,?-życ na Je.dzeme"prac.o~ah. mez,mordo
starsZych żonatych ludzi, tańcz~cych z ~aj- żeb:r odszukalaJ anka, wrtł~ma?zy!a m~, ku 1. :dzlwme ~droweJ cerze. : ?-ospoda~z wame, a ~Upl~C, kto~y JUZ ma myślał o 
młodszenii pannami, robili wrażenie, Jak I że J!ł zmu_szono ąo wystroJ.ema SIę. l prosJ- prZyjął gO' w. pIerwszym pokOJU ~ ogromnIe konsulu Lmdzle, zaCleral r~ce; paliwo za-
d b si' bawili w poCie czoła. . . la, zeby.slę na D1l1l me ~Ulewal.. '. . Ul~ ,nads~akIwat ,Bo J~kk.olwl~k na C?= czynalO' skutkować; ~eraz d~ stołu - a. 
g~! ka~dym tańcu' panow,ie ulatniali Sl~ I ~aroh~a ~ar~zo chętme ,podJęła SI~ t~J dZle:>-, byh ąobrYlIl:1 prz:YJaClołmI, tak, lZ wtedy wszystko b<ildz1e w najlepszym po-
d.o wi ce'oddalon ch pokoi. gdzie zasta·. delikatnej mIsyI, bo ze swej strony bynaJ' kupIec gdy Sl~ znajdowalI lla cztery oczy, rZlj;dku. . 

. ę l l'te JapoJ·e. Gd.y SiA potem! mniej nie bala się kuzynka Janka. Zasta- czasem umiał być nader poufałym, mini- Skoro tylko Alfred zauwa.i:yl, że ojciec 
WlOno rozma . 1'. ' .• d b h k' d' t "d k' "d t . h ł k ł . d d k' roz ocz nal nowy taniec, odkładali cygara: la go w Je nym z .oc.znyc. po 01, g Zle s er mu Je na lmpOnOWa:l, g y :V~S ~po- przYJe~ a, wym .nll Sl~ o prze po oJu, 
. p. y kaśnIl. l' ,wlewali w siebie duże I sjP. ryl w szafie z k;:;}ązkaml. . wał 'Wi pełnym blasku, z orderamI l mlD!JI chwYClł za palto l opuśClł dom. 

Z nlln~ W "II . . • '" D b ., J k ' dd' d I t szklanki poncżu lub koniaku z wod!,!, Jak 1- o ry ,!lec~or an ,u,.ma.m CI ~ ac ypoma y. . . ,., 
d' bpuście się mieli w drogę w najmro- i ukłO'n od L~l1Zy, l za~ytac Sl~" czy' me ze- Nadto !ll1Dlster był. dZIŚ naJznakomlt· . VII. 

fni~'!zą; noc zimową. Następnie wlekli si~ i ch~esz_potanczyc· z Dllj; troch<il? - rzekła szym gpśclem - wlaśwyym ~unktem k~l- . .. 
d J li rowadzi!lc ze sobll lekki zapaszek: nalWme. . ,. '. mmacYJnym uroczystośCI - l mały, ozy- Krystyna sJedzlala w domu, w cichym 
t Ot sa. , J? wina . I Janek utkwił w nią: małe swe oczki nie- wiony kupiec jaśniał formalnie, prowadzll!c I swoim pokoiku i pisała list do ojca tj. do 
~ ~:iUt:wal d;Uej lecz trochę ociężalą, jak· bies~je, gdyzaś~ę !lie zdawały si~. wy,wie- wy8o~i.ego. dygnita~za pr~ez salony.. starsz'yny locmanowego, bo Njadel nie mógł 

tozw kle bywa przez pierwsze godziny. 1 rać, z:adnego wrazema na. za.tward~laleJ Ku.- ',MIDlst.er przywl~al. s~~ serdeczUl~ z ~a- czy tac.. '... •. :r . cze nie napalono dostatecznie _I ro1mle, zapytał: . ." lllll! domu, następme Jakls czas baWIł pIZy StrYj Andrzej przed chwlllJl pomogł ml-
. rukn ~sz ospodarz i zakomenderowalwię- 9zy Luiz~ ~aprawdę prosiła cię, że- starszych paniach i, emablowa.ł je. Potem nistrow,i wsil:bśc do POW?ZU, a. potem ,!y-

km 'ląś f$ onczu byś Dn to powledzlala?podczas pauzy w tancu przeszedł przez sa- szedł, Jak zwykł to czymć co WIeczór; mIał 
sze l o CI P • m k dl 'b'? C l' . ł' ., k . d . 'k ł t 1 . t • Alf d B nnechen niespokojgymbył i ta:' -.La, aczegoz y me. ozy moźe s~· ~,przywIta SIę z COl' aml omu 1 ZU1 n~ ye In eresow. . 

'emni~: m. e Gdy ,si<il go kto pytał, którą I dzisz, że, to grzech ta.fi?zyć.Przeci~ż pr~e- ~ pt'ywatuych ~partamen~9,ch kupc~,. gdZIe Gdy tak sied~Iała, , utkwiwszy .wz;ok w 
J] ~ rosiI do następnego tańca, odpo- 1101'. klasztoru ,przy ~oJeJ kO,nfirmacYl PO'WIe- slli)zebral,wyb?r. znakomItszych goSCl: lampę, namyślaJąc Sl~? czem plsac, z~-
~i::d~{! mraj~co. Przyjaciel jego Riorth dZIał, że, mozna §mlało tanczyc, żeby .ty;~koPrzyby{)le m~nlstra nadało ,zebramu pe- pukał ktoś do drZWI l wszedł... doktor 
auważ / n~wet że do kilku pierwszych I zachowac czyste ser~e, a to prz6Clez u wn~ ;i~zyognoml'il. Czę~to ~owle~ u Fal~k- Bennechen. . . . 

~ańców;'wcale da'm nie zaangażował. Alfred I ciebie napewno tak Jest~ Janku~ ~iepraw-. Olseno.w doznawało Bl~~ ~ak Sl~ w1raz~ł - Przepraszam pa.nl!~! Czy OJCIec po .. 



DZIENNIK ŁÓDZKI. Nr. 197 

. , t t ~ . eni ście- sprzedaże spekulacyjne wywierały nacisk na hEl.n_ 
sza c jednego rubla. Kwestya, którą. pod- rzece Suchej czynami 8., niezasługuje na WIązany Jes s arac SIę o oczysz~z e ,deI terminowy, podobnie .jak na handel towarem 
nieśliśmy przy przeglądzie nowego Prawa uwagę; ków odprowadzanych z ?U~rO~lll do rz~kl rzeczywistym sprzedaże zIemian, któr1ry po~r~ehuj~ 
Fabrycznego. rozstrzyga się zatem W Prze- 5. że podług zdania biegłego chemika, Suchej tak, aby te smekl me przynOSIły tersz pieni§dzr, ~alcże ~I!~~. ?d,dawano t~m~J, c.ho, 

h 'b . b" kt' dd ł l' . d k' S szkód i strat pow6dce, ciaż piekarze bylI spokoJmeJ~t Inab~w&h.wl~ceJ.:-pisach Dodatkowyc w ten sposo ,ze oJ- ory po awal ana lZH~ wo ~ rze l" u- " ) 5 B e i gi a i H o l a. u.d y a, JakkolwIek mechętJ?!p., 
ki i pijaństwo nie pociągajfll za sobą na- chej, w obrębie dóbr, Gr. i Gr., woda Wyrok 2 d. 22 kwietma (4 lllaJa J88 zastOsowali aie do ogolI/ego ruchu; z ouu kl'B.JoI'l 
tychmiastowego llwolnienia robotnika, lecz ta, niezależnie od pIerwotnej swej za· roku Nr. 198/81. W. I. dochodz~ skargi na brs.k wyw,)ZU i na ustawanie 
tylko karę pieuiężnfll. Pod tym względem wartości nieznacznej cz~ści mineralnych, ochoty do kupna, - Nad R e n e m ruch był ma. 

, t 'ł d" '. lua W sobl'e choleryczne polnczenia, prze- {1PRAWOTJDANIA m1ARGOWE.' 'y, usposobienie, niec~~t~e} pomim? źe z~pasy u· nowe prawo Jes znaczme iago meJsze, mz ':I II b bywaj~ widoczme; pozmeJsze termmy za~l1edbywn. 
dotychczasowa praktyka nasbych fabryk wyższajfllce normę zdarzających się w _ no zupelme. _ Tak samo z p o.l u d n l o W y c h 
hajowych. Nie można atoli w~tpi6, że wodach rzek i stawów, w których gospo- SI' . U o N i e m i e c donoszą o USpO!lOblenm ospalem i o 
]'nspekc:ya fa,bryczna, któreJ', według art. darstwo rybne .J'est możliwe. co si'" zaś h- .(}je!da. , p e t e r 8? n r.g, 8lerpm',l' sp : przeważaj!łcej sklonności do sprzlldażr, przy ruchu 

, 'Ii "8oblBme. gIeCd zagramcznych ~aczyna. s~fil popra malym _ Targ b e l' l i ń s k i straCI! zua.cznie na 
34, przysługuje prawo zatwierdzania wyka- czy gorzelni, której kampania jednocześnie wiać, W Berlinie ruble i papJeory ~~IlS ;:~w.e 1'0- ozywie;iu do cze"o pl'zycl:ynily si~ niemało st08un-
zu kar porządkowych, podlegającego obo- z kampanią w G.) odbywa si~ i która to syjskie podniosły się dziś O 11, Jo', .I.\~ U eJB~rm ki polit"c~ne na' ,Vschodzie' zresztll chciano prze. 

, , d k' t k I 'm kurey posnn"ly Sle nleznaczme \V J,. l' h d ' wiązkowemu wywieszaniu w izbach fabry- gorzelnia w Gr., zaopatruJe Slę wo ą rze l argu we s OW} l' J k l b konać sil;) pIerwej o rezu tata o przvpa aJących na 
cznych, zetknąwszy się bliżej z tą kwestyą, Suchej, to działalność takowej może doz· k~erun,ku zwyżkowym,., Pierws;orz~ neL::~8.~ an~ dzień dzisiejszy wielkit'h wypowiedzeń, zanim prz}'-

. , k .", 'd d nawac' przeszkody ~oważneJ' w znaczne; iloś- kWl'skIe .u,abiwando dZ1S po 2937{32 na B rI" Y i ~o 18tąpiono do nowych operacyj, Szczupły zakres o. meODllesz a przyczyml,; Sllt} o zgo nego z II J 1173/1: na Amater am, po 1 /1 na e lU k l brotów niŹBZ8 Motowania nadsyłane z zagranicy i 
wymaganiami porządku jej uregulowania. ci organicznych materyj, składającej si~ 2443/s na Paryż, Z drugiej r!lki nahywtanod we s e pewnoŚć że rezultat r.biorów b!ldzie lepszynl !lii 

O h ' , k ~" t-I' h .e t C 1 na Londyn po 9.3~1 23 111 na Am:! er am po I " . ~ , k ' prócz przytoczonyc tu przeplsow o a· g1.owme z ma erYJ u egaJącJc J.ermen a y , B r'" 32 1973/ 32 ', P Ż po 2443/, dawniej ocemano, wywlera~y naell5 na ce~y wszsst-
rach porzndkowvch, zaatrzegai~. J'eszcze a zatem zawierających mikroorganizmy 1173

/ 4 na e~ ~n, po ł l na ~rr ,t t kich rodzajów zboża, zwłaszcza, ze w dlllB.ch oata. 
'Z J <1'1: l ' Weksle lon~yn.skle. n?- dost.B;V~ mla Yulzi~J zfo~ tnich przeWB.g~ uzyskały realizacye, Najwi~cej u-

Przepisy Dodatkowe (art. 30), że wszelkie szkodliwe dla procesu gorze manego, szcze· 23 1/t na pazdzler~lk l ó~\23/32 na.{$r enai Na cierpiała pszenica, notowana. przy końcll o li m, 
wymierzone na robotnika kary porządkowe gólniej jeżeli woda taka, wpierw niezagoto- to nabyw~no, po hl: ;?' za.h POb1iP dziś dOBYÓ niżej, Żyto zakończyl0 tydzień zniżkl! 21/,-2l/ł 
razem wziAte, uie powinny przewyższać 1/a wana, uzywa się do zacieru; wspomniona z,aś tar~u paplerow pu lczbn'yc, r~c Yocnl'e'sze nl'z' m., Owies notowano wkońcu niżej o 31/2-2 m" ku, 

~ - k . b umIarkowanyy uaposo leDla nIeco m J I . " . cz~ści zarobku przypadaj~cego robotnikowi wada wody rzeki Suchej, ja mlll8ma leo . N b' 'k' ohodnie po 991J kurydza Btraclła 2/, m" J\}CZmlen notowano namI' 
]. P' 1< ' t l k' . 't lk ~. k' kI wc;oraJ', a pvano pozycz l W8 , • ł, nalnie ole]' rzepakowy podro:;ał o 10-20 fen, 0-

W ustanowionym terminie wyp:1aty. rZYJ- gq, Jes s tUt lem me y o SCle ow za a- pOZY,CZkl premlOwe po 2341'S, za emlsy~ ple1'kw- kowit~ o 70-90 fen, chociaż końcowe kursy nie 
mUJ'n.c dwutygodniowy· średni termin wypIa- du G., lecz przedewszystkiem wyżeJ' poło. sz~ l po 224t/t rs. za drugl!, nowa. 5°(0 rent~ o- b • ., , ' d' Ul' A t " 

'I: h l' . 991J. r ntę {PI 0l po 104. Z papierów I'I-y naJwyz8zeml '\V tygQ UlU. - n . U B r y l .1 
ty, kary w ciągn tego czasu wymierzone ionych zakładów, mianowicie bielnikowyc , :Jo~t~c~~ ch ~ie:ielkim 2 o~ tem c}{/szvly 8i~ oh- W ~.g r z e c h, pod wply~e~ zaburzen w ~ulgaryll 
nie mogfll zatem przewyższać 4-dniowego używających dla swoich celów znacznej jloś~ r~P J 'k' etersbur~kil po 933/ iistv za8ta- targ~ były poc~~t~o:v~ ozywlOne" notowa~lIl poszły 
zarobku. Jest to norma, do której fabryki ci wapna do bielenia, to jest połączeń ~~~c~~:;'~i;st~aP wzajemnego kredyt~ ziemskiego w gorę! lecz pozn16~, J~k wszędZIe, naatl!plla znpe~-
kraJ' owe· l'zadko dochodzl'].Y·, uważa;Rc zwy' chlorowych', metaliczne po 158 1/ kredytowe po 94'/2' listy za. nB., zmUlolla. uSp~soblenll:', ~ur8Y spadły pod naCI-

i ~~ ł t h' k' 2' WPI tytliskie po 961/ sklem realIzacYJ, na nlektorych targach dosyć ra-
kle za maximum kary 2-dniowy zarobek 6. że chociaż podług zdania bieg ego P;a.~dl~werso~;Jte !i~l:y ak~;'e banków: dyskont~' ptownie, -; W R. o s V i nie .ma )e~zc:te d0k,la.dnych 
na- dwutygodniow!l, wypłatę. Jednakże u· chemika," udzielonego w dodatkowem ob~ 760Y p . d . nrodowe po 482 ra r08vJ'- sprawozdan o zbIOrach, zdaje SIę Jednak, ze rezuI-

't: h '" Wt~ po rs" ml~ zvn " J t t b d' l" Sk tk' normowanie kar porządkowych w drodze jaśnieniu i protokule biegłyc,. ZUpeinIe skie dla handlu zagranicznego po 328 i 329 rs, i a "k~ zle
k 

el?8z'hvmbntlZ ~rzdypu.s7.czano: k' u 18m 
prawodawczej, uważać należy za wielce po- dokładne określenie składu wody w rzece wołzko-kamskie po 533 i 540 rs. Popyt na akCJe Z~IZ 1.W raJac r: y u, zl!.,ma rosYJs lS znowu 
, d ' d b' , ' d fi Suche,i, tam gdzl'e ona bl'egnI'e, w obrębie towarzystw ub81~piecz6ń od ognia zaczyna przybIe- nIe daJ~ rachunku za gramol!' ." , ząane, WJa omo oWIem, ze w pOJe y • J "-k .' Płacono d~is' za akoye dr u- Oukier,'p El t e r 3 b u r g, 23 slerpma, W tygo-

h f b k h d ,,,' d l:\'b G 'G '1' b b]. t 11 prz rac Wlę SZg wymIary,,, d' b' > t t t' b ~ >. b czyc . a ry ac zmq SIę po tym wzg ę- 00 r r. I r., moz lwe y y10 Y ro y. t ,t 2821's za akoye towarzystwa mu u IeglJm arg u eJszy y, zupeiOle ezczyn-
dem nadużycia, które obecnie tracą nawet długiej i stalej analizie w czasie kampanii ~S!I~Dl~:~~:~,8 ~~ rs" z; akCJe towarzystwa pe- nyn:t .. MID~zk!l ;ry~talicz~r~ lfiarowa~\po "V~' k 4 i 
Pozornfllracyę bytu wobec art. 36, orzeka- cukrowniczej w G" nie mniej jednak, tak tersburskiego 415 rB., za akcye towarzystwa rosyj. po ej ceme za uplOno ro ~ne par YJ l, '11J azs 

. h d ł' " " 'k ~ .,' skiego 142 1'8., za akcye towarzystwa "Rosya" i:l43 partye onarowano n~daremule po rs, 3.90. Towa
jfllcego, że jeśli skutkiem popelnionyc przez ope moną JUz OpUllą Ja rowmez 1 ze· re, W dziale papierów kolejowych ruch maleje, l rem dostawowym me obracano wc.a.le .. z~ fary~~ 
robotnika wykroczen, suma zastosowanych znaniami świadków uwidocznionem zostało Nab wano rybińskifl po 951f -9iPI rB" carycyń- w handlu cz~at~owym płaclj rs; 4. ~~-4.3ó, WI~
doń kar, przewyższy ustanowion~ normę, to, iż ścieki zakładu G" połączone z wodą ski/po lS6-1fllP12 rs. l ~ k~zYdh kPartJ] n~\nabYhabo, t;ownR,zn nad dostaw:ę 
zawiadowca fabryki ma prawo zerwać u- rzeki Suchej, niewątpliwie są szkodliwe dla Bawełna,. H s. v r e, 30 sierpnia, Sprzedano me o onano ,!lę s.zyc o roow, a na ~ przYJ-

. t' , b t 'k f gorzelni w dobrach Gr" i Gr" a w ogóle 527 bel. Bardzo oruynaryjna Louisiana GS,50, gor- mowanQ bezzmlenm6 ospale. mow~ najmu, ,J. usun~c ro o Dl a z a- dl l' h d b h sza. 58.00, Georgia dobra ordynaryjnI!. 66,00, ordy-
bryki bez wypowiedzenia. Dla zasłonięcia a ro mctwa w tye o rac ; naryjua. 63,50, na sierp, 60.10, na wrz .. paż.-list: 
zaś robotnika od możliwych w tym kierun- 7. że jednak powódka niedowiodla na- 59.60, na gr, st,-U, ÓS.30, na mr, 60,80, na kw. 61.00, 
ku nadużyć, uwaga do art. 36 zastrzega, .wet przez przybliżenie wysokości sz~ody Oomm dobra ordynaryjna 46, Broach dobra ordy

PRZEMYSŁ I HANDEL. 
ze oddalony w ten sposób' robotnik moie strat !poniesionych wskutek zamulema wo- naryjna 54, . " O urodzajach tegorocznych w naszym kra .. 
skarz'yc' ·do sc!l.du, kto'~'y o, l'le uzna skargA d. y w .rzece, Such,e,J' ściekami z, za,kł,adu G., ,Targi zb~z~e, Bpraw<?zdame t.rgo~mowe (do; ju najświezsze wiadomości urzf;1dowe, sj~. 

'I< ~ dma l wrzesma), Suche l gorl1lce ,pOWIetrze w t y- . '14 t " b' 
za słuszną, zasądza· robotnikowi wynagro-. ządame WlęC teJze o dozwoleme JeJ dowo- godniu ubiegŁym nadzwyczaj sprzyja.ło zbiorom,. gające ,z •. m. są nn:s ępuJące; z gu ~rlll 
dzenie za poniesioną skutkiem natychmia- dzenia strat w postępowaniu wykonawczem Dla kartofli i wszystkich płodów późniejszych deszcz I warszaWSklej: sprzt)t zyta skonczony, Zlar· 
stowego oddalenia szkodę. niezasługuje na uwagę; byłby bardzo pożą:danym-, lecz i tego nie. braklo no ciężkie lecz słomy mało sprz~tu psze-

) 8. że ponieważ rów, id!l.cy z zakładu G., w ~iektórych ,oko!icach, Mifildzynarm1owy, h~ndel ! nicy i jar~yn dokonywa sii obecnie uro-
(D. rt, 'I: zbozowy straCIł wlele z dobrego wygllAdn, Jaki ce-! d' h' bó' d b k" h 

w kierunku rzeki Suchej, oprócz ścieków z choWEl.l go.do niedawna, Podczas gdy w tygodniu 'I zaJ tyc Z Z O ry, Z v.:YJąt lem ,groc u 

Czy ulega zasypaniu kanał sztuczny, odpro· 
wadzający wodę z cukrowni do l'Zeki, której 
woda wskutek tego nabiera niepl'zyjeIllnego 
zapachu, lite·· j est-zdarn~('fifuzycia;a;·=ryJJy -z 

. niej' uciekają? 

(Pnetlruk z "Gazety Są,dowej") 

samego zakładu, przyjmuje do siebie i wo' poprzednim nieznaczne t y liro wyst!!pilo osła hienie, uszkodzonego przez robakl; OkopOWizny sI/ł 
dę ściekającą naturalnie z pól G., i odpro. kt~r~ uważano )ako ,naturalnI/! reakcy~ po I!oprze-l W ogóle ładne, z wyjątkiem buraków, któ
wadza J' n do rzeki SucheJ', to ze względu dmeJ r~ptO'lyn~J. zwyzce, to. '!' tygodnIU ~bległym rych stan obecny jest mniej niż średni' tra-

':I przewazyl sIlmeJBzy ruch zmzltowy, tak, ze WIIZfil-, d ł d'.' ' 
na art, 640 k, c., nie może być pośtano- uzie obniżono notowania mniej lub wi§cej st090- wy a Y uro zaJ hchy, SIana malo, lecz ga-
wione zniesienie lub zasypanie tego rowu; wnie do tego, jak oceniano zbiQry w pojedynczych tunek jego dobry. - Z guberni kaliskiej 
nie można jedna~ nie' uzn.ać, ,iż powództwo I ~rajach: ~ni.zkfil usprll.wi.edl.iwia po~~da, sprzyja: I zniw~ żyta,' psz,eniey i w niekt,órych miąjs. 
Z, vi sameJ ·sweJ podstaWIe Jest zasadne .~ąca zWlezlemu, reszty .z~}(~row, tudzlez zwykly n~ cach lęcZDl1ema l grochu _ ukonczone, Roz-

d' . " .. b' ł h 'l' ' "I pŁyw nowego ZIarna, S\VleZe dowozy wy wolały naJ' l, ' t t ". k'·P , b ł" 
g yz na: mocy Oplllll .1?gqC zUP?:1m~ u- pierw w Ameryce zniżk4il, do ktćirej za8~0~o:vala si~ poczę O sp~zę owsa ,l gry 1. • r~ ne omiO-
dowodlll?nem zostało, lZ ~P,usz,czaD1e me do- ch§t~~e cara Europa. Podc~a9 gdy, wlasmClel~ wy· I ty wykazuJtl! uro.dzaJ ,za~awalma~~cy _ lecz 
stateczme oczyszczonych sClekow z cukrow-. Stl/!pll1 z nat~rc~y,!8zą podaz~h. sP.ozywcJ bylI ba:-Isłomy malo. Zlemmakl, buraki l potrawy 
ni w G. do rzeki Suchej przynosi wyraźną I dzo .w!ltrzeml~źh'Yl, w .nadz~e:, ze prz,ez wyozekl- bdne. W powiecie słupskim grad wybił 

96 ' k dl' d' b h ,:1 • G ' ,wame bljdl/! moglI nabyo tamej. - Wywoz z A m e-I b • 2000 bI' Z b . k' 1 (Dokończenie - patrz Nr. 1 J. sz o, ę ~orz~ ~l w o rac 0:1'. 1 r" l ryk i powiljkaza siiJ cil}gle, w tygodniu ubieglym Z, o,za na '. ru l: - ?u, erm le ~c. 
czym memozllwem prowadz~n!e, gospodar,) wj'''Yie~iono znowu więc.ej 0.25,000 k.wr, ~ m~an?:1 ~I~J: sp~zę~ zyta skonczony, Zn1WO pBzelllc~ 

4. Ze iloŚĆ wody p!Yllącej z cukrowni stwa rybnego; dla tego, choClaz I wysokość j Wlcle .,.,lO)~OO kwr. czyh o 2/6,000 ~wr, wl~(jeJ mz 1 J~czmlellla odbywa si~ przy przyjaznej 
chociaż podług zdania b~egłych, w ~zeczy: szko~y, 'poniesi~nej. pr!,e~ poz'Ya~ego, w go-I ~;~:gbf~~:~~c~t~~;~r~~~~le,a ~g ld~łs~~~ C!l};~ I pogodzie; re~ultat u~odz~ju ~ wyjątki~m 
wistosci wpływa ną. zWlększellle ObjętośCI ~zEtlm~ do~r l?ow:odkI, ~le J.est dOWIedz lOn a -;- I oslablo widocznie, chociaz ,do:"ozy krajowe były I :tyta, wsz~dz~e ,okazuJe, SIę me~adawal~JI!
wody rzek~ Suchej, to jednak t;tie b~łoby Jak rOWllle l me dOWIedZIOno, czy w tychze l n~ale i na wybrzeżu takźe mewIele ofiaro\,!ano, Ta~; cym; w pOWIeCIe olkuskIm sDodzlewany Jest 
tyle szk?dliwem, gdY,by profi,l. tej rzek,lby~ dobrach była czyniona pr~ba zaprowadz~- gl za~ho~al:y P? ta.WiJ stll.~OW~ZO wyczek?J~cą:, Hosc I urodzaj średni, a w innych ~ niezadawalają
"""aścI'wy, koryto nlezarośnIPte trzcmn.I nia gospodarstwa rybnego l czy lamulellle psz~n.Icy l ~ąkl nadpływa.J~ceJ do W; Blyt~nll, po- cy. Pozostałe zboźa i Zł'amnI'akI' do,1['zewa.. ,., ~ ~ , . , ,.' mm6Jszyla SI4il o 77,000 kw!', w porownll.UlU z ty-, . , , .... J , 
zamulone osadem, że przeto oczyszczeme -r~ekl, S~cheJ PO~b~Wlło powodow .moz~1O~c1 godniem poprzednim i obejmowała 2,057,000 kwr, .lli l?b.IecuJ,ą dobre plony. :.:-. Z guberOl 
rzeki Suchej z wszelkiego rodzaju przes~- Cl~li?DlęCla kO,rzysCl,. ~ tego. przedSlęwzl,ęCI~: w'~~ec 1,753>OI~O kwr. przed rokiem; natomia~t i· lubel,s~leJ: żmwa odbywają si~ pomyślnie, 
kód w jej biegu, oraz stałe utrzymywame to Jednak Ule mUle.) nalezy uznać, IŻ ze lose nad.pływaJ~.ca do lądu stałego zmalała o ~2.000 choClaz lm przeszkadzały deszcze; urodzaj 
takowego w. normalnym stanie, usunAloby wzglpdu na art 1382 k' c, pozwany pod kwl'" mlanowlc~e do 595,000 kwr, .!I'0bec 160,000 pszenicy i zbóż J'arych W'o o'le ad ala)' n .• 

~ ~...,. " , , kwr, przed l'oklem. "- Jak w AngIn, tak samo l • " g z., aw '! 
zatapianie łąk, i dla tego pretensya Z., z zagrozeme~ wynagrodzellla. właŚCICIelom we Francyi, targi początkowo mocno mposo-\ cY,B: zyta śledm, - Z gubernll łomżyn-
P?wodu podwyższenia objętości wody w dóbr Gr" 1 Gr., za szkoc1y l straty, obo- bione, pop1l.dty nastIIpnie w ospałość: realizacye i Sklej: sprzęt żyta i traw skończony, żniwo 

jechał na bal? - zapytal się· ~ziczone po ojcu. M~ała tak~e, poni,ek~d tłomaczenie kulawej twej obecności tu owa" aż ,doszli d~ najbliższego rogu ulicy;' 
~ Tak~ .• przed chwilą. Jego wzrost olbrzymI, szerokie ramIOna, tej porze. gdZie Sl~ rozeszlI bez pożegnania. Janowi 
- Ach... to głupio; ch~tniebym z nim .,:ysokie i silne piersi, a w~prostO\yawszy - 00 to· ciebit:l obchodzi? t~raz już się odechciało pójŚ? na bal i wró-

pojechał. SIę, była tego wzrostu, co wl~kszośc męz- - N o, proszę;. to już wi~cej w swojskim Clł prostą drog1ł do swego mIeszkania. Nie 
Było to wielkie kłamstwo ~eBtl'Ony po- czyzn. .. ", ',' stylu. Pytam nie tyle dla własnej swej m~e~zkal W,i~Cflj u rodziców, gdyż dla. pani 

czciwego doktora, czekał bOWIem na rogu Na dworze d~ł zIm.ny, ~latr JeSIenny. osoby, ponieważ dla mnie zbyteczne są dal- mlDlstroweJ wstrętne~ bylo, spotykać si~ 
ulicy, aż powóz odjechał. . .,' ,Ale tu na dole w pokOJU JUz rozłoźono dy. sze wyjaśnienia, dla mnie sytuacya zupal- na schodach z biednymi pacyentami do

Gdy zaś\ teraz. był u celu swej mtry~l, wanik pod nogi i ogień palił się w pie- nie jest jasną - zupełnie jasną, przytem ktora • 
. stracił odwagę i odszedłby napewno me cu; było tam tak milutko i tchnęło czy- spoglądał to na brata, to na Krystynę, . Udawano si~ właśnie do stolu, kiedy 
powiedziawszy słowa wiE;jcej, gdyby Krysty. stością· lecz .wiem, że byłoby to interesującem dla Alfred wrócił na bal. 
na nie dodała: Doktór. był w st~oj!l b~lowym, a na nim mamy dowiedzieć się na co pierworodny jej - Gdzieś ty byl?-zapytal Hiorth. 

- Może. powóz powróci. , palto, ~to~e od?hyhl;l, uSIadl na rogu stoł- czyha tu po domu, gdy nikogo niema. . Al~red zrob~l ruch tajemniczy, co skło-
---:' Tak, . moźe powróci ... pewno powróCi ka l ople~aJflIc SIę o sClanę·Ja nie czyham! - strzeż si~, Alfre- ~Iło Jego prZYjaciela dać mu 8ójk~"w bok 

- odpad dokt~r. • . . , Za ,k~z?ym razem, słysząc turkot powo· dziel - zawołał Jan, post!Jpnjąc krok na- l nawymyślać mu po przyjacielsku, Na. 
Oboje udawalI, ze są tego zdam a, cho- zu: mowl}~: , przód. st~pnie ~aczęli ~ię t~oczyć do bufetu, Hior-

ciaź wiedzieli, źe ministel' wziął powóz na- - Oto z Jest •• , .. - Nie zbrukajmy tych komnat krwi~ tha bOWIem tWIerdZIł, że Alfredowi potrze-
jęty; sam trzymał tylko otwarty jednokon- A gdr prze~ezdzał, ]?oWladah: bratnią, - odpad Alfred z tym samym ba specyalnego pokrzepienia. 
ny pOWOZik." ..;... Nie, to Jednak Ule t~n. . " uśmiechem, zasłaniając się krzesłem. Stoły zastawione były w małejsaIi i s~. 

- Może pan nsiflldzie, oczekujfllc tu? - Wtem zapuka.no, drzwl, SIę rozwarły l .Krystyna zbliżyła się do doktora chcąc siednich pokojach, Nasamprzód zaopatrzyli 
rzekla Krystyna. Stryj ją nauczył mówi~ Alfred ,,:,sko~z~ł do pokOJU . z wesolem C?~ J?owiedz~e?j, on zaś, trupio blad~, zwr6. się starsi.panowie i panie, potem danserki 
do obcych "panie." Doktór podziękował J "dobr! wleczor! . Gd~ zaś Ujrzał ~ra~a, cd Slę ~o mej, l rzekł: ,kazały 8i~ obsługiwać swoim kawalerom, 
zamknął drzwi. n,aprzod .lli?CnO SIę zml~sał, a potem SlDlaI - NIech SIę pani niczego nie obawia! lecz nim jeszcze zjadły do polowy, młodsi 

Jan Bennechen miał pewne podobień- SIę złośliw1e: . Prz~praszam, proszę mnie nie winić. Do- panowie zaczęli na własny rachunek tło-
stwo do ojca, lecz brakło mu zupełnie~. .- No, no! małe sam na sam! czy też breJ nocy, Chodź, Alfredzie! Idźmy! czy6 się kolo stołów. Niby gE2sty rój much 
wego impo,nującego obe~ścia; wydawał SIę moze panna Kr~styna chora? • , , -.My? ~ zapytał Alfred z góry, chcąc czarnych obsiedli brzeg pierwszego stołu; 
takim, jak1m był: pOCZClw~ duszą, trochę Kry~tyn~ uwazała t~ za za~'t l chClał!1 odłozyć kapelusz. stąd oddział przeniósł si~ do następnego 
głupim i bardzo dobrodusznymi prócz tego! odp0v.:ledzIe6, ,lecz zam!l~ła zmIeszana, Wł- ~ted'y ~októr tak silnie go schwycił za posuwajf!lc si~ niepowstrzymany, nieubłaga.-
kulawym na jedną nogę· , I dząc Jak ,doktor spowazlllal. " r:~.mlę, ze JUŻ oporu żadnego nie stawiał i ny, jak szarańcza egipska, padł na półmiski 

Doktór rozpoczął ro.zm0w.ę z dZlewc~yn~; - ChCIałem, czekać na powóz.~ Sąd~l- lllm Alfred oprzytomniaŁ, znajdował się już i talerze, przetrząsając, wygrzebując, żujl:!c, 
stojl:!C pośrodku pokOJU mlłd~zy drZWIamI! lem, że pO~r6?I -, rzekł Jan Dlezrę~zlll~. ~a dworze przed sutereną i na środku u- sącZfllC, wszystko połykając, w największem 
a stolem. Przywykł rozmaWIać z prostymI - Jaka,z lllep~rownana wymówka! Jakze IlCY. milczeniu przy brzęku noży i widelcó\'", 
ludźmi, tak że Krystyna ~obrze ~o zrozu- amor czym człOWIeka l~omysłowY,m! - za- ~rystyna słyszała, jak bracia przecho- jakby jedna wielka pracowita maszyna do 
mieć mog~a. Prędko zawlfllzala s~ę ,ro~mo-I woł!!ł Alf~ed,. kładl!c b~nokle, WIęC czekać dZIh pod j~j oknami, pojedyncze wyrazy jedzenia. 
'WD; ożyw!?n!l o st?sunkach. w Jej ?Jczr- chc~ałeś; Jakze cudowllle. to wyspekulowa- dolatywały Ją, potem o~głosy żamarly.I Młody. nieśmialy student Hausen zna
~rue, o rOZll1cy żyCIa tam l tu W mleŚCle leś, , .' . , ona zb.1ad,ła,. a na lewej skroni wystąpiło lazł _ Bóg raczy wiedzieć gdzie _ butelkę 
a t. p. • " • . - Zabl'~Ulam CI wszelkie aluzye1 uwa-zagłębIenIe l czer~ont ~nak; była to bli· sherry. Zaledwie zapach ten doleciał sza
. Z~ kazdym razem gdy uczym! ~a~!b z~r~ gl, AlfredzIe., " .. zna 0<;1 uszkodzem~, J~kle poniosła tej no. rańcz~, gdy już wycif!lgano ku niemu nie
to.bhwą uw~gę, schylała głowEil ŚmIejąc SIę, . - No, pr~s.zę. - ~a.blon~ć teg,o c~c,esz.!-I cy" ~l~dy, oberwallle skały pozbawiło jllt zliczoną ilość szklanek i kieliszków. 
a wtedy .śWIatło lampy pad1tło na wspa- możebym śmIał ~ zeby me ZIDlemac twe- matkI l SIostry. 
;nide :z;łotawe jej włosy kędzierzawe, odzie-I go stylu - poprosić o mniej bajeczne wy- . Bracia zamieniali ze iob~ brzydkie slo· (D. c. rl.). 
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pszenicy i l1;bóż jarych pomyślne. Urodzaj że brano mu w gipsIlQg~. Z powodn jo-j' ,_,,-. Pływająca wystawana wielkim parow
śr~dni. -:- Z gubernipi(}trkowskiej: sprzlJt dnak niestay.'ienia,się jedne~o ze świad~ów~,~rzą,dzana j~st w Bordea~x. Statek wy
żyta: skończony, p$zenitly,jęczmienia1 pr()śa, Bpraw~ o~roczono. ' " stawowy w wymecżkacn sWOIch dotrzec ma 
gryki i . grochu uSKutecznia si~ jeszcze, u:.' (-) Nowa ksią,ika.' Wyszła, z druku, w aż do Antylów. , ' 
rodzaJ średni. - Z gubernii płockiej:uro. tyahdniach ksi,&żka ,', w języku rosyjskim.- Podczas wielkich ma~ewrów w I.ille we 
dzaj , pszenicy,' zadawalający; zyta średni.p.t."Z powodu broszury 8.T. Szarapo-Francyi znaczna liczba żotnierzy uległa po
jarzyn, z wyją,tkiem 'grochu, dobry, zbiór wa."W ,ksi!łsżce,tej'znajdują, si~ przekla: rażeniu słonecznemu. W samej orkiestrze 
sianaJ:~kówegozpietwszego 'pokosu śre- dy dwóchartyku!6w, "drulwwanych w na~ byto do 140 chorych, z których 2' zmarło, 
dni, plon traw siaI,lych skąpy, okopowizny szem piśmi~, a wymierzonych przeciw lJro" Upal dochodził do 40 stopni. 
obiecują,dobty urodzaj.' Sprzęt ozimin i szurze. p~;Sl':arapowa, oraz przekła(l,koJ;es~ 
większej cięśCi jai'zyri skończony. ~ Z gu- pondencyii Łodzi, pomieszczonej w "SI:o~ 
berni _radomśkiej: sprzęt ozimin skończony; wie." TELEGRAMY. 
żniwa odbywają, się przyprzyja;linej pogo~ (...:.,.) Hand.el win + towarów kolonialnych 
dzie, urodżaj ozimin średni, jarzy~ dobry, M. Sprzączkowskiego został onegdaj na Petersburg, 2 września. Zarzą,dzajllicy kon· 
trawy średnie. Z guberni siedleckiej:sprzEijt nowo otwarty, w tym samym ;co poprzed- sulatem rosyjskim w Ruszczuku, za komu· 
ozimin Vi'szędzie skończony, przy Iadnej po- 'nlo, lokalu, lecz powiększonym znacznie i z nikowaJ' ministrowi, spraw zagranicznych 
godzie i dostatecznej liczbie robotników; gruntu odnowionym, gdyż nawet podłogę d~ia 30 z_ m., osobi§cie mu przez ksi~-
urodzaj żyta wedle próbnego omłotu' jest 'obniżono, przez co lokal zyskał na wyso- 1 
średni, pszenicy d'Obry; siana z pierwszego ko§ci. Oałe urzl1dzenie sklepu jest również cia Aleksandra wr~czony następujllcy te e
pokosuzebranowi~cej niż Vi roku zeszłym; llowe i bardzo 'gustowne, służba sklepowa gram, adresowany na imię Najjaśniejszego 
sprZ'ilt jarzyn odbywa się; urodzaj tych zbóż znacznie powiększona, słowem wnętrze spra- Pana: ' 
i roślin okopowychjest,zadawalaj~cy. Grad wia wrażenie handlu prawdziwie wielko- "Wasza Oesarska Mości! Objąwszy na 
zrzl!dził w powiecie włodawskim i siedlec- miejskiego. W ostatnich czasachprzyb]ło nowo w swe dłonie zarząd krajem, ośmie-
kim szkód na 20,OQO rubli. -'Z guberni miastu kilka sklepów, ul'zl1dzonychwytwor- ,'. . ,,;,' " "C k" ,M ś . 
suwalskiej: żniwa' oziminkończl! si~ <przy nie, co dowodzi, że Łódź upi~ksza si4i) nie- la~ SH;) :,"yrazlC Wasze~ ,esars Ie~ o CI 
ładnej pogodzie, urodzaj ich jest zadawaJa- tylko na zewn~trz. Żeby tylko już raz I mOJe naJglębsze uznam e za to, ze przed
ją,.cy; zboże tare, len!' ziemniaki i~grodo~ bruki i chodniki. doprowadzone być ~ogły ,stawiciel Waszej Cesarskiej;Mości sw~ ~
W!Z~y w dwoch powIatach Sl1tśrednle ~ w do, st~nu odpowled~leg? wytwornoŚcl do, rZlJdową, obecnością przy mem przYJli)clU 
pl~ClU W ogóle ładne. mow 1 składow kupIeckl.ch. " dał do zrozumieniamircidowi bułgarskie-

" (-) Koncert amatorski. Na rzecz towa- .. .. . 'Kro' nI"ka' , ,Ł' Ó' 'd' ,z'ka. rz'ystwa Cżernonego Krzyża odbędzie . si~ mu~ ze l~le uznaje . sklerowanege przeCIW 
w pierwszych dniach października WIelkI mej osobIe rewolucYJne?o ak.tu. Zarazem 
koncert instrumentalno-wokalny w teatrze zapytujlJ, czy wolno ml podzIlJkować" Wa-

(---) Rewizya. W dniu onegdajszym do- 'rhalia.,' Wkon~ercie tym będą, w.spółdzia- szej Cesarskiej ~rOŚcl za wysłanie genera
peJniał rewizyi ,drogi' żelaZuejfabryczno- łać cztery t~teJsze towar~ystwa chóro;ve la księcia Dołgorukowaw nadzwyczajnej 
łódzkiej główny inspektor tutejszych kolei, podprzewo-dmctwem p. WIrtha oraz orkle- " . " ..' " '.., 
inżynier, rzeczywisty radca stanu Gorbu· stra wojskowa 37.priłku piechoty pod dy- mlsy~ od Wasz~J Oesarskl~J MOŚCI, lZ go
nowwspólnie z inspektorellil' Oddziałowym rekcy-ą, kapelmistrza p; Dietricha. tów .lestem pomeść wszelkIe ofiary, aby po
p. Słonowskim. Pan Gorbunow przybył do (_,-) Z teatru. Oo~olwiekbyśDlY. powie- módz WasIlej Cesarskiej Mości wyprowa
Łodzi extra-pociągiem służbowym o gódzi- dzieli, oroalej wartOŚCI a;·tys~yczI?eJ opel~e-. dzić ;Bu!gary~ z· przesilenia, jakie prze
nie szóstej rano i niezwłocznie udał się na tek O:fIe, u,b ~cha! zaprz~czyc, SIę me da,',. ze j. chodzi. Pl;OSZę Wa,sze,J,' ,Cesarskiej M, o, ści 
stacYę osobową,; , ~ nistępnie towarową,. d() dZ1ś dOla Cleszą, Sli} one powodzemem. . .. .. 
Wszystkie budynki były: szczegółowo zre- Żadna z operetek nowszych, nawet najpo-. po~eCló ,k~I~C~U Do~goru~owowl, aby Jak
widowane, również linie szynowe, przyczem pularniejszyGasparone nie doczeka zapew- ! naJ prędzeJ porozumlał SIli} ze mn!łl. Będę 
p. inspektor porobi! niektóre uwagi;, ° ne takiej liczby przedsta~ień, ile ich na!i~ l szczęśliwy mogąc Waszej Oesarskiej Mo
godzinie 7 minut 40' rano p. GorhUnow czyła"Pi'ilkna Releria'~ lub "O:feusz w p1e- ści dao o'3tateczny dow6d swej niezłomnej 
wyjechał. ,na lini4i) i zatrzymawszy się w kle.t ' Obie te oper~tkl, wznaW;lane od c~a: !uległości~ Zasada monar.chizmti.zniewoli-
kilku miejscach dla obejrzenia mostów, rur, su do czasu, dłngo Jeszcze będą zapełmac, , . 
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glana 100-120, jljczmiennllo --, grycz. gruba. -
mllJka pa.rowa pszenna 3/0 205-235, 2/0 185-205, 
l 165-185, II 135-16&, III 105-:115, zytniapytlo
wanaNr 1 i 2-gi 135-140; olej rzepa~owy do 390, 
lniany do 450 za pnd. Dowieziono ps:z;emcy 800, ży
ta 600, JęC'.zmieniu. -.-.OW'88 300, ~rQohu pOlnego 
-korcy. ., : ,', ,. ',' .,' 

Warszawa, 2' wrześnIa. Okowita 78% tiakcy!:ą, po k. 
9%. Stosnnek garnca i10 wiadral00,;..;}071/2• Hurt. 
skła.d za wiadro kop." &08&-811~. !:!, ,gu.rn . .2_63 
264,. Szynki za wiadro kop. 820~-824)za garmeo 
kopiejek 267-268 (ti dod. na. wyschn:.2%). _ 

Londyn, 1 września. Cukier Hu.vana~r:12noml-
nalnie 12. cukier htu'akowy 107/8; spokOJnIe. . 

Londyn, 1 września .. Targ zbożowy.. W8zy8~kle 
rodzaje zbozaBpokojnie, słabiej, pBzemca. nonunal
nie, 'cenyliIezmieuione,lXI'lIka m~ejsk!l 2E-24, 
obca 22- 23- Od ostatniego poniedziałku dowie
ziono obcego zboza: pszenicy, 25,840, j\}czmienia. 
11,780, owsa 76,110 kwr;. " _ 

Londyn, l września. Na wybrzeżu ofiarowano dztś 
8 lad]lnkóW' psy.enioy; gorlłco. 

Glazgów, l września. ~urÓw1ElO. Mixeu numberI 
warrants 89 81:. 4 p. 

LiverpOOl 1 września. Sprawozdanie poozą.tkowa. 
PrzYPUBllczalu y ohrót, '10,000 bał: mocno. Dl':ienny 
dowóz 1,000 hel. 

Liverpool 1 września. SpraWOzdanie Końcowe. Obrót 
10,000 bel, z tego na ipeknlacYI! l wywóz 50lp hel. 
Amerykańska. mocno, Baraty spokojnie. Middling 
amerykańska nu. ~rz. 53132, ,na wrl:. paź. 53/s., na. 
paź. list. 46ł/6i. na mr. kw. l>'lm nu. kw. maj 5'/3%, 
na maj cz. 51/s p. , ' 

New-York, l wrześnlaa Bawełna9'lw wN. Ol'
lea1ile 87/S': Olej, skalny rafinowany 70% A,bel Test 
6i ls• w Fila4ellIi 6'/8~ Sutowy 'ólej skl.r.lny f,1Ia.Certy
Ilk~ty pipa line SPIs ę. Ml!ka.. S. :d .. ,- c. Czer
ona. p»zenioa ozim ... ' 'W" miejscu . S7 o;, na wrz. 
86S" c., na paź. 881/, ,c.,' . na. list. 90 c. Kukury
dza (nowa.) 51. Cukier (fa.ir raflning MU9covalhs) 
4,5/8' Kawa. (fair Rio) lOt/:.t.ój (Wiloox) 7.50. 
I:llonina 67/S' Ft'aohh:boió~J' 21/1,., ~ ... .. ,', 

UCYTACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ. 
- 26 sierpnia (7 września) r. b. w magistra

cie miasta Brzeziny, nareperacyę i trzechletnie 
utrzymanie w porz'Adku studzień miejskich, od rs. ' 
10J kop 85. ,,"'..' , " .' ",' .: . • 

- 26 sierpnia (7wrżeśnia) r. b. w rriagiątra-
oie miasta ~odzi, na wydzierżawienie tlźterech 
miejso na placach miejskich,pod budo wij budek z 
BodOWI} wodl}:, 

TEL.EGłU.M~QIELD(nVE. 
; " ,.' •• , '. > • .'" ~. • ~ • 

Gieł~a WarUavi1ką. ' 
'Zą.<lano 1I:kopcein gietlly. 
Za wek"e Iir6111olerminGw, 

--
Zdllla' 2'Zd~ill 3 
, 1,-.....:....-

sygnałów,' przej' azdów i nasypu, balastowe~ ka, s'y teatró,w," p,odczas 'gdy wiele part. y tur lI, a mme do. p,.rzywroce.n. la stanu prawnego 
l l- R 1 R bd l tUL Berlin' "li. ](JO lrlr. ,i. , .' go, przybył na gQdzinędziewiątl! do Ko u- nowszych kompozytorów spoczęlol?o .kilku-W Bu~ga.ryl 1, UĘle 11. . osya o ~rzya "IJondyn n "l t,;.. . . . 51.- l ~1.10 

szek, ską,d bezzwłbczi)ie udalsięw dalszą, nastu przedstawieniach w; kurzu blbhotecz- \ mnie,koron1.fl, a koronę tę gotów Jestem "Pary* ,,100 fr.. . . , HI.3S - 10.36 

drogę koleją, iwangrodzko-dąbrowską,. ". nym: Sprawia to. po cZI;}Śpi odrębnyzu: i złożyć u stóp jej-Monarchy.'" .. Wi~aeń II 100 11. • • • 

(-)',Stacya metereologiczna., Oddzial' 16dz- ,pełme sty, l skocz?eJ , mu,~ykt ~,ff~nbacha 1,1 Na telegr; am ten wysłano odpowiedź na- ' Za papiery paiislwaw6: 

4.l.2:l ,41S0 
8250 8265 

ki towarzystwa popierania przemysłu·' i mnóstwo melodYJ,'ktoremI dawmeJsze zwła-]_ ,~ , '....;.. List.y I.i!(witl. Kr. Pol. duze . 
handlu, Urzą,9za swoiillkosztem stacy4i) me- szcza partytury J-eg'o, śą przeładowan.e a po l.stępUJ~,cą..: ,."Jego X:s~ą,zęceJ ~,OŚCl, kSIęclU ROB . .Poz. WSClhoulIia ... 

' l' kI . . 'v. d . l b tt b ł k F li l ·)t a"em l.iilty Za9: Ziern_ z 69 1', Ser 1:. teoro oglCzn'll asy plerWSZf\J w ,uO Zł. części dowcipne idóść pomysłowe lr.e a;;.o gars lemuw" l ~opo~. \ rZ!ffi '" _ '" "",Ser.ll do iV 
Kierownictwa nad prowadzeniemobserwa- "Sinobrody," . napisany pr~ed dwucłzIestu telegram '\Vaszej KsIążęeeJ MOŚCi." l'l'le l,iel.vZ ... gt. M. Wat'Rf., Eter t 
cyj~podjąl ś.i~,p.Nalepiński, dyrektor dro· laty; jest trzeci&' z .~zę4u WIę~SZ~. 01?eret~ ! mC)g~; ia.aprobowa6 l)owrotu Waszego do." " '". ;, [I 
giJżelazn~j.~a~rycznQ.łód;okiej~ Stacya.y.'krót~ Offenba~~; saty:a hbretta zaJmuJe;l ba,,!,I; :Bulg~ryi'przewidują,c szkodliwe następstwa: ::,:: ;:,::: fif 
ce zaczme JUZ funkcyonować. PomIeszcze- muzyka me dorownywa "Orfeuszowl". Wie-I' _ ' ,,' ..' ,., d . r.ietJ ,ZQlJt. M, Loshi, Sęr. 1, 
life dla przyrzą.dów już wykończono i one- le, tu:melodyj kradzionych,znajduj~ się na- dla kraJU, kt~ry zo~~al. JUZ , naWIe :lony "O) łJ " II ' 
gdaj właśnie ,przybyl.z W. a:rszawy;, .trans- wet motywypolslde. "Sino~rodego" d~n~ tty~o~a dośwladcz,emaml.. ~osł~nmctwo "" " "Ul 
p<irtp!zy~zą,dów,a mIanOWICIe; pluw~om~tr we cżwal'tekna, benefis pa.m Jal'szewskieJ'lksl4i)Cla Dołgorukowa okaZUJe SI~ me będą- Gi9ldaBerlińska. " 
i anemoskop (przyrzą,ddo oznaczama; kle- 'faatr był Pi'źElpełnió'P-Y: ,Benefisantka, gra~ I cemna czasie. Powstrzymywać si§ 'będli) Blł.iłl!:nof.J rtjGri3kie zarll.z," ~ 
runku'w~~ru), reszt~ t.j. bl),1'Ometr,l'ter- Ją,ca ~oJę BulottYł,Powlta~ą,1-zobstakł~t,okIOa- od 'wszelkieg' o mięszania "'sifś w' smutne Wak~llIlI\I,W~;.&z,aw;lłk:~()lłt~·. 
motnetr, niebawem przywiezie specyalny de- skaml l otrzyma a wspamaq u 18.. • O. ,'" .' .' , . .. Petersburg kro 
legat sekcyi drugi~j :wars~awsk~ego oddzia-, do śpiew1ł, nie.Illamy jej nic'do zarzucelll~; 8pl'~W! ~ułgarsk~e,. d'Opókl W! tan: znat łf' "iU. 
lu towarzystwa p. CIemmewskI. partylI. Bulotty, 'cokolwiek żaniska, .me dawać SIę' będzleCle.WaszeJ KSl,!:Ż'ilC6J " l.on!lyn, kro 

(-) Targi łódzkie. Wczoraj na sta?yi przedstawi~ zresztą wielkich truąnośC1 do Mości po~ostB:wiam rozstrzygnięcie tego, ~: Wil;deń '~: 
towalOwej, sprzedan.o 100· korcy psz,emcY:p6~bn~nlli. Natomi~8t nie mo~e.my, zg?- jak post'ilpować uzna Zl1stOsowne .. Do te- Uyukollt.u pt.Jwatnll 
nowej z O~~rowca .po 6 rs. 50 ,kop. l 100 ?~I~ Sl~ l!a.gr~panlJarszews~le.], - gra ., bowi zu'e mnie ceniona rzezemnie 
korcy z teJ ze stacyI wyborowej pszenicy P? Jej byłazyw& l pełn!łl humoru Jak zwykle, go ?, ą J , ; . ,p '., Gieldil:Lolldyńska. 
6 rs. 75 kop. Na Nowym Rynku, pszem- ale zanadto !szarżowanlJi. Party4i) tytułowl!J pamIęć mego RodZica, mteresy Rosyll po- Wek.la 1111. -P"ter.hllrg 
cy D!)Wej sprzedano o~oło 500 korcy po 6 wykonał p.Strucz!~sk~. wcale . dobrze, ~u. kóju'na W schodzio.. . BYNkollł.o 3'/2 
rs. 16 kop. do ,.6 rs. 50 kop.; Jlopyt hył brahy byrs~aranllleJnlz zwykle, t~lk? me- Petersburg, 2-go wrzeŚm8.. Według Wla-

LOBowan 
99.50 

100.70 
100.70 
'100.:1:0· 
.~t25; 
,98.8 >:' 
9R:85 
9T~ 
96-20, 
9li(,5 

Ci 

8' 

[ił' 

H 

~ 

'l:I.l 

94:-
99,50 

100.75 
'10075 
·100.
, 99.-
'98.85 
98.85 

':~'~ 
95.'15 

196.86 
196.75 
196.06 
195.8 ~ 
19;t75 

20.41 
20.30 

16130 
PI. 

wogóle slaby. Zyta sprzedttno 450 korcy potrzebnielifarbowal' .brodę na nlebles~o: dorności otrzymanych z Sofii, d~bgą, na 
po 4 ts. 25 kop; do ~ rs.3~ k~p·.)p~PytWybomym był w 1'011 Bobesza. P: 1dzla- Wiedeń, znaczna cZ4i)Ść wojsk stojących w 
,byłdobr:f; nabywca!lll vszen!cy 1 zyta tak kowski; h~morysty~zn~ role hr~blego OS-, la rowo-zachodnie' Bułgaryizamierza 
na stacyl towarowej, Jak l. n~ Nowy~ kara tp.Jarszewskl) 1 Popolamego (pa? po u. u . ,?.. .., . 
Rynku byli mlJiczarze. J~czm16mem obra'" S.w~rycz.ewsk.i)~ miały do'Qrych prze.dstaWI- stawIć. z~roJny ~op.~r mIl1CyI rnmehJskleJ, 
cano bardzo słabo, to tez sprzedano tylko Cleh. NIemmej na pochwałęzas~uguJe pan- kt6ra JdZle do Sofn pod pozorem przywr6-
50 korcy po 3 rs.30 kop. do 3 rs. 45 na Sznebelin Vi roli Hel'DliL Jako. książlJ ceni a tam porządku. Mówi~ już nawet o· 
kop., znacznie więcej gdyż 150kol'cysprze- ~afir, zaprezentował si~. na scąnie p.Wa- starciach, które się wydarzyły w środę mię
duno owsa po 2. rs. 25 kop. do 2 1'8. 70 cła~ski, jak na1?lerwszy, r~z, w~aleko:zy- dzy wojskami bulgarsldemi i rumelijskiemi. 
kop stme. WykonanIe operetkI wogole mozna-, " . ki .' 'ł 

Piqtek, dniu 3 sierpnia 1886 1', •• 

(~) Z s duo Wczoraj 'w są,dzie pokoju by nazwać udatnem,~dyby ni? ,ch.óry ~byt Lon~yn, 2-go wrześma .• ~ Ame~y po: 
t· . '~działu. rozpatrywaną, była spra- skron:ine, tak co do lIczby osob Jak l co nocneJ nadchodzą przerazaJą,ce wladomoool 
~:ec:fę~z;y p. Kr~kowski.m .i· 'p. Ablem. do" sil wokalnych. 9rsz~k Sinobrodego u: o trz(;lsieniu zie.mi, któi'e 'n~wi~dził? ' wczo
Jak naszym czyteln~kom .. wladomo, p. Abel k.o.styun;owany. był. hcbo,. uwaga ta o!1nosl raj tli) część ŚWIata. W Cmcmattl" Oleve
w pierwszej połowle hpcaprzeJechał na SlEJ takze _~o mektorych zo.n ryce;za. Ł. K. land Detroit i Indianopolis trzlJsieniepo-
ul' K Ze strony, ostatniego stawał (-) OZIS . w teatrze letmm Sellma po raz • ' . .. • ,Ud ., 

wy P: . D' h' A zaś, wcale nie drugi będzie daną, 4-aktowa operetka Of- wtorzylo SIę dZleSlęc razy. erzellla W 
w st!dzle p., onc m, p. . , , . b d ' N Y k . Bkl . t ł' 
stanl!ł, a nawet ~ie postaWlbl'ł nitko~o", ze fen bacha p; t. "SlUO ro y.' d ~w~~ ork ud 1 Wroo , Kyme l' ~a y 'kuPrtzekz 
swe'" strony. Stangretp. A a,. i::5 ams~a~ zIesl'i)c se UD • ',aro lnIe, ws e 
Piekzak, wspó~obwini~ny. OŚ,,!l~dc~ył, ~ . KRONIKA pękńięciawalu, woda zalała idqcy pocill:g 
p. K. wcale me przejechano 1. ze, Jedyn~e K:R A J O WA. l ZA G R A N J C Z N A. kolei żelażnej. Oharleston zniszczone zu-
chyba koń mu nastąpił lna~og~, orat ze pelnie, drogi zepsute. Nędza okropua.. 
wraz· ze swym pane~, wca_ e SIę 'me za rzy- , 
maJ: a pojechał dalej •. ęWl~dek, p. Gu~ta~ Usława o karach dla niBletnichprze· 

,OSTA.TNIE WIADOMOSCI HANDLGWK . Peter, widział p. K. JUz lez~cego na Z18mt stępców. Specyalna komisya pl'~y ministe
i widział, jak tenż~ wstał, 1 kulal. . Stra- ryum spl'awiedliwości opracowuje, obecnie 

Z'nl-k Kozakow OŚWIadczył, źe P, • A. Jec~al oddzielną ustawę o karach dla llieletnich Petersburg, 1 września. Weksle na Londyn 231J311 
. f h" t co 'w 'li7ed loug proJ-e' ktu ustawy o 11 poz l1czka. wschodnia. 991/ tt III pozyczka wacho, 

UIDl'arkowany,m kłusem i ,ze, u, r,m, an c .Olat, p1"z.es 'ę.p .v.:l' " .p -" _. 31 501 li' t " ł l d l t 17 t t dnia. 99~/8' 6% renta uota 184 Il> 10 s.y zas a.-czskięci6 konia1 czy tez zat~zymac g?, wyzsze~ ma'? etm o . ,a, ~!J u! ,'Zal~Iag wna kred. ziamsk. 1581/8' akcye banku rosYJBJoego 
1 y K straciwszy. przytomność, kr'ilcil kar oSledlema, domu, popIawy, wlezy 1 a-. dla handlu zagranicznerro 830, hanku dyskon to, 
~cz ~. d "k niem·m'że' uderzony' bokiem ho- resztu, ulAgać ma.ją, karze oddania do za-l wago petersburskiego 767, petersburskiego ban-

SIli} prze o , '. ". S'· d' k A' 'b kł d' '. czo - chowawczych' iez'ell' . ku mi"dzynarodowego 487. 
1- bl' a'· 1'W> zlemI" wla e " ram a OW popraw wy, , ' , '.1 " ..,. ił - 'lf l 101 11 :lO 1, pa:l ... <M., ,,,. ", .". '. l' , t k " ł", l t • ś _ londyn, 2 wrzesma. w POlU me. anso e , 16' 
Białek zeznał, lŻ' Pletrzak wcale me ,wołał me e.tm prz~s ~pca u onczy ,Ju~ a o m pruskie 4,°1 okonaole 104, f,nrec. konw. 14,5/16' ,rosYJ' 

. " si a gdy pK. upadł p. A' I naŚCIe wtedy k.ara skraca, mu, 'uę do poło- skll.po7.. l l87!! r. 9ill /,; 4Dfo renta l:lotllo węll. 
O U~UmIi)CIe ,~h' si ' o'~chal dalej: Stra- wy,a nareszcie małoletni od lat 10 dó 16 855/8, egIpska 73 1/g. bauku of.toin1łońskle~o915/\G' 
uśmlechną,wszy IJ, łP J. A t, al miast kary' śmierci i robót ci"'żkich do- lórnhar,dy '9 1/s, akcj'1ł kllonllolll suezkIego 791/2' 
iirik Kozakow zez~a, ~z p. .. za rzy~ ~a. .' " ., ~ . mOCuo. ' . . 
si, O kilka, krok ,ÓW. S"wladek .F1Bch~1 MIlC, h zy '! ot, mch. Ule~,aJ!!l karze WI,~Zl?nD, eJ, od l~tl warsza~,a, 2 W~l.eŚi!l,a. Ta, rgna. Pla.(IV..W~tk, oWBkie-, ę al .• n wraz z kilku mnynll odpro- !).ClU do 10-c~u,. n~dtoz.~ś me. podlegaJ~ go. Psz~mca 8m.l'1rd. ___ , p8tr~ I dohl'a. '-:-_ 
ze:1:d

n .J lZK
o 

. d cukierni gdzie tanżemu-karze pozb':\.wlema praw J' oddamu pod do- ~iIJlała. ,--615, w:yhor~wa 630-:-660jllyt? 
wa Zh P'.' o !. gd . nie ór policyjny. ProJekt; o jakim mówimy, wyborowe,' .tiiO--_4~5, . sreume ---, .wadl!
sial spoczą,ćprzez peWIen czas, yz . z. ',': '. t ",., ,'. _I we '-'--.c.:jj~CZlIl1'W IlI4-:o.rZ\ld.?7ó-:-400! .oWles 250 
mó ł iść do' domu. P. K. przedstaWIł z~ kom~czne. uwaza rzy:uame y!, 'Yl!~Zle_285, gryka400-!liiO, rzepik letuI --,--'-, zimowy __ 

. g d t l karskie iż z powodu przeje- mach llleletDlch przest~pcow Qddzrelme od -, rzepak raps'Ziro. ----,groohpolny----, 
śWla . ee wO l e, 1- 'J'źku dwa tv.!!'odnie i dorosłych. Qllkr.8QO-9QO, fasola 900-1000 za kOrZellj kąs:I<a ja-~haDla prze ęza~ w o, ,,~ . " 

Słacya t~y~łarow~.· . " 
,'Pszenioa: 

100 kor. po 6.60 ra. 
100 kor. ,po 6.75 rs. 

Na NowJ'roRynku. 
, Żyto. 

420 k()f.pO kop. 4.25 
Pszenica 600 kor. od rB. 6.15 do 1'8. 6.50 Ell. kor. 
Żyto 4j50 kor." 11~~25 1101'S. ł.35 ,za, " 
IJwies 150 ","" 2.25 do ra. 2. 70 Z~ " 
J\)czmienia óO" " ".s.BO do rS.8.45 za " 

Hot~l Victoria.. Stepanow z'Ast:faCAani~,;A. 
KaunzMogunr.yi, Hents'lhke z Toma,szowa, ĘOBch-
miedflr 11:' Warszawy. " , 

Hotel lłla.ntel1.frel. Kortell Brukseli, Wei
ler z Warszawy, Eischer .lI ~ommaczu, Stilbach!; 
Rygi, ,Anerbach z Fiirth, Lagwinow z Charkowa, 
NOl'hlin z Warszawy, Hertieux'Z Warszawy, Redlich 
!; Wrocławia. . 

WYKAZ DEPESZ 
;"iedorcczonyclt jJrzez tutejsz'4; 1Jtacy~tele
gi'(tjioznq Z powodu rtiedoktdd1l,!1~k ,adJ'esów 

, , i innych przyczyn . 
pla Sachsll. z MiiilIka.gubernialnego, 



DZIENNIK ŁODZK.l. Nr. 197 

o G Ł o s z I A. 

Dr. Lohr~r, 
powr6ciwszy z podróży, przyjmuj 
chorych od 8-9· rano' i od 1-3 
po południu. 1015-3--3 

Niniejszem podaję do wiadomości 
Pp. człohkówstraży ochotniczej 
miejskiej, że ceny grup jubileuszo· 
wych zniżylem do polowy pra 
aby je uczynić dostępnemi 
wszystkich bez wyjątku. 

FOTOGRAF 
E. stummann. 

1009-3-3 

Z.elandzkie żyto 
do siewu 'z dobrego zbioru j 
do nabycia po rs. 6 za korzec 

w cegielni 

I. K. Poznańskiego 
w Karolewie. 

1021-'-3-1 

Do 
. ,. 
zaSIewu. 

Zyto ,~Be8tehorn" . olbrzymiego po
rostu sforny i ziarna długiego z cien
ką skórką, wytrzymujllce ostrą zimę, 
w róku 1884 sprowadzone, . 
najna, kosztowało wedle e~mni 

Handel Win, Towarów Kolonialnych ł Delikatesów 
H. Sprzączkowskiego. 

HANDEL WIN 
Towarów Kolonialn'yeh 

I 

DELIKATESÓW 

M. SPRZACZKOWSKIHGO 
otwarty został dnia Z września rl b, 
w nowo urządzonym i powiększonym 

lokalu, 

ulica Piotrkowska Nr. ~O1. 
1020-6-1 

Handel Will~ TowaI'ów Kolonialnych i Delikatesów 
llI. Sprzączkowskie;ro. 

I'FGODNE U~AGI , 
OWE GATUNKI CYGAR, TYTONIO'Vi PAPIE~?SOW 

. Towarzy~twa "LAfHRMH. 
Dostawtlów Dworu JEGO CESARSKO-KROLEWSKIEJ M08el 

Przygoto\vłtne sp~cyałn!e. dla Królestwa Polskiego 
ullanowlCle: 

"Kaprys", "Petersburski~H, "Kair" 
w pakunkach po 5, 10, 25 i 100 szt. w ceme fB. 1 za 100 szt. 

"Swiat" , "Sudba" , "Cud", . "Amatorskie", 
w pakunkach po 5, 10,25 i 100 szt. w ceme po kop. 60 za 100 szt, 

"Słoneczko", "Słowik", 
pakowane po 10, 25 i 100 ~zt. w c~nie kop. 50 za 100 szt. 

Tytonie Prima 
od fS. l do rs. 12 za funt, pakowane w 1/ł, 1/'J i l/l funt. 

Cygara nowe ' 
od rs. 1 do rs. 15 za 100 sztuk po 5, 10, 25 i 100 sztuk. 

Nadeszły do składów J. Rosenblnma w WarszawIe, oraz SEb do 
nabycia we wszystkich skladach Vibacznych i dystrybncyach 
w Wa.rszawie i na prowlncv, gIówna. agentura. wyrobów taba~ 
cwych fabryki towarzystwa j,Laf"erIneu w St. Petersbur
gu u P •. Enu~nuela Szczygielski«:K'O W Warszawie, 
Marszałkowska Nr. 49 (U9) dom 'V~go WasIl9wa. 
. 985--4--2 

06'hHBJICHie. OKpyra B'li rop. lIeTpOROB~ na Ma.pilIHCROit 
l Cy,ll.e6HHH TIpllcTaB'b C'b'BB,lI.a mrom;a;n;lI .B'li ,n;oKi; rOpOBlI'la 6y,n;eT'b npo
~fRpOBHX'b Cy;n;eii I-ro lleTpOKOB- ,n;aBaTDCiI ne;:t;BlIlRHMOe lIlIym;ecTBo nplI-
!. OK yra rro II yqaCTKv B'b naA~e1Ram;ee Hspamry K. llmmancRoMY II 
(cKaro p BoJ Mapr:lnHi; II CTanJICJlaBY SaXp1ReBCItIIM'li 
'rop. JIo;n;31I rro.n;'b N. 1427- , Ha naSI>IDa.eMoe On.ilOTRa" paCnO.'lOlKeHBO~ 

wanza~Bk~gb n. 36ia'korzec~ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
zalecony był zaflie~ ] 00 funtów na 

locHoBaHilI 1031 eT. y CT. rp. ey.n;, B'L lleTPoKoBc~oił ry66P~iK B'L 'lcI>Ti; rop. 
'Otl'bHBJIHeT'b, "lTO C'b 10 llac. yTpa JloA3JI n COCTOiIw;e~ corucno onllcn ey-
1886 a 28 ABrVCTa (9 CeHTH- ;J;e6Haro IIpncTalla By)J;ReBH'la OT'L 21 

ro,n; ·oJ N Anpil,;nr 1886 rOAa JIB'L nO.'lH lIx1;row;aro mórg, 300 prętowy, ItcZ potrzeba Departament Handlu i przemysIu St. Petersburg Nr. f360. 
zasiewae najwyżej 3/4, Dostać mo
żna we wsi Andrzejów u dozorcy 
dr. żel. fabr. łódzkiej 'l'ananiewicza 
po rs. 12 za korzec· 232 funtowy z 
workiem lub stosunkowo najmniej 

6pH) Ha BaJIyTax'b yJrRII;:S rro,n;'b . B'L ,li;.l[lIHy cw nHTI.,n;eCHTI.IIRTI. a B'li llIlI-

l/f. korca. 994~4-3 

STOŁOWANIH 
po cenie umlarkowanej j 

ul. Południowa N. 253, 
pierwsze piętro, dom Blawata vis

vis hotelu Petersburskiego. 
1005---3-2 

Wek II I o. 

Berlin • . • (1705/.,) dl. ter. 
u ••• . (170-) kro ter. 

Inne niem. miasta. bank. dl. ter, 
"" " )1 kro ter. 

L ondyn ••• dl. ter. 
~ l' • •• kro ter. 
J. aryl • • • ,. • dł-ter. 

!J ... ł .' • • • I. kro ter 
Wl6deń ••. dl. ter, 

" • (1S1 i /,J kl'. ter. 
Peteraburg • • • • • dt ter. 

2 d, 
2 d 
2 d. 
2 d. 
Ił m. 
8 m. 

10 d. 
10 d. 
8 d~ 
8 d. 
Sd. 

~ 8!OOPl9łniOUI Papiery lłali.tw •. ~ ~ tram:. 
(l!:a 100 rB.).·· v .. 

4 -
Li.t, IJikw. Kr.Po],. dute 6 Losowanie 

., .~, ;1'" ·mal:e li 
R,I.' Poi. WI. I em.lOOr.b 

" 11 'n ." fJ() r. I> 
Jf II .. lJ~, 100 r. I) 

-11 " ·,.IU" l00r. ~ 
Ros. Poło Pr. ST. 1864. lem. li 

" "." l' 1866lł om. (I 
Bilety B&n;ł'ań. Ros. lem. 6 

Je " n " II .. I) 
l. II ,} ') III fi /; 

" u " " IV., 6 
Listy Zastawne (~8100r.) l) 

" "z.r.1869S.llit.A. li 
,. "" n "lit.B. 6 
fi "n n· JJ małe Ci 
H "" Ser. Illit.A. o 
" "II .. lit. B; li 
" II II . Y mate 5 
" "" Mer. 11 lit. A: li 
" "'7 ,J lit. B; I) 
" Ił J1 n :małe l\ 
lł lł n Ser. IV lit.A. I) 

» " ł1" lit.B. 6 
)ł t, ,,' " małe 6 . 
" " II Serya V A B. I) 
.,J .n 'n" małe l) 

Llsty Z8.lIt. m Warsz.Ser.I 6 
»J1 !run II j} 

•• " """ III ł) 
" n·"" n IV fi 

lSo/.Obligim. Warszawy. I) 

" . " ""malA f) 
Luty zBat. m~ Łodzi" I ó 

-.-
-.-
-.--.-

-,-

Broszurka b ezpła tn ie 
184, 6y,n;eT'b npo.n;aBaTbCH ,JJ;BIDKH- plIny ,ll;BaAD;aTI. meCTI. JtoRTeit, llaRlIlOlIa!:)

H:MymeC'l'BO, rrpIma.n;JIeiRam,ee w;arOCH B'L c.lI:'1l,n;y:;?m;n:x'li rpaHnu;au: C'li 
.'PDH,ltDRXY illTaiłrepTy COCTOHIIJ;ee lOra pi;Ra "JIO,ll;Ra C'li ci;llepa y.nm;a IIOk 
I' '1Re'lHRiI a ET> BOCTORa Jr BaIIa)I;a ne,ll;B:n:

"_IJ1.~·J> Me:CieJIR II CROTa ou;imeHHoe ;n;JIa lRlIXOCTH H. K. lloamlHcxaro. G-warancya i5-1etnia. 
ITOnrClB'b B'b 183 py6. ~,Kon., Ha Illfym;ecTBo STO RC HUO,n;HTClr B'1> .SIt-

;n;OBJIeTBOpeHie rrpeTeH3ift Y. Ma- C'I'aBHOX'1> B.llRAi;Hllr, :ne nMlleT'li yCTpoeH-
A BpeCJIHyepa nOR l!:IIOT6RII, nRSHR1J6nO B'L npo,n;alKy ,n;JfJ{ 

XaJIOBłflIa a .tl.. • paB,n;1i.'Ia Me1R,ll;y HaWlHJlOX'L K. IIoBHan-
OrraCD, m,!ym,eCTBO II rro,ll.p06Hyro CRHM'1> Jr Mapiannon lł: CTanncJraBOM'L Sa

o.susza wilgoć w starych domaoh, za.bezpiecr.a nowe !'upelnie od tejże. 
nIszczy Grzybek, zabezpiecza od Gnicia wszystko co z drzBwa. 
Dezyn:fektuje, zRst~puje OlejnI} farbę w, wszelkich kolorach 
tańszy o 50 oto. . 

OHaro MOm.HO paSCMaTpR' XP1RCBCRIDl'li, no lICnOJIHllTMI.Hovy .llB:CTl 
B'D ,lI,em. rrpo.n;aam Ha M'BCT'B llcTpoRoBc:uro Oxpyznaro Cy,li;<l, OT'L ll1 

1012-1-1 <fJeBpa.ll.!I 1886 r: sa N. 3112 n OltllHeHO B'!. 

Ó II M ,., ... 300 py6., c'!. RaROBO:lt cyJlJl.&l li H8.'lH6TCiI 
;n;. Cy;n;e. pRCTaBa apKOnCKllI. 'l'opr'li. . 

. Skłacl główny w składzie matet:yalów apteoznych S. SHber. 
bauma w domu~chBiblera. . OÓbRBneHie. Bc'lI 6yxarll li ,lI;Ol<yxeH'l'.&l, OTHOCJIm;iecJ( 

INŻYNIER IUT'l'EB, Królewska 39. 
__ Telegramy RITTER. WARSZA WA. ~ 

, ... Od 10 funtów sprzed·ż uskutecznia. si~ u p. 
przy ulicy Piótrkowskiej w domu W-go Scheiblera. 

CY;lI;eG:rrnH IIpnCTaB'li C'I>"BB,n;a Mllpo-);O rrpO,ll;8.BaBMarO ID{ll~H, OTKp.&lTH );J:JI 
lH.n'I> CYABii: loro llB'l'poxOBcKaro Oxpyra ny6JUlRlI B'li KaHn;B:a:HpH! C'li'll8,l1;a MHPO
CTe~an'b Ha,n;eGcldii, 1RH'l'6;lI.CTByrom;iii: B'I> BHX'!. Cy,n;ei! l-ro lleT»oKoB6Raro OKpyra. 

JIO,ll;31I li'!. ,n;oHiI lIO,n;'!. N. 1427-B r. JIO,ll;8I., AlIrYCT8. 6 )J;HR 1886 rO,ll;a. 
106'bJlB;JUHIT'b, 'lTO 30 CeRTiI!5pK 1886 r. Q'!. H. ,n;. CY,lI;e<)n<lre llpHoTDa MapItOBcRi:ł 
10 'laCOB'!. yTpaB'L Ball't aac'lI,n;anm C'!.'Bs,n;a 1017 -1-1 
MlI:POBhIX'!. 'l-ro IIeTpoRoBcxarOo 

ZA Dys
konto 

W cil)gugiatd] 
_':"""":--_~_. ____ Dopełnione tl'anl'll\koJ8 

ź'Idano I chcia'lo ~jłao; 

Rozklad jazdy pociągów 
od dnia ł (13) maja. 1'. b. 

100 mr. 
100 mr. 
100 mr. 
100 mr. 

1 L. 
l L. 

100 Fr. 
100 lfl.'. 
100 flor. 
100 flor. 
100 rB. 

II 
5 
S 
S 

. '3 1/'1 

. fP/2 
5 
3 

" 4-
li 

51.12'/: 
51.-

-.-
" 10.33 
-.-
41.20 

82.60 

-----_ .... _-~ 
50 86 90 92'12 

• Łod:ri 

odchodZił: 

przy{lhodz~ 

do Koluszek. 
)) Skierniewic. 
» Warsza.wy • 

weilJgu gi.llldY/ 
Akcye. 

ż,d·1 ohe.pl. l (za. 100· rs.). 
!. 8 j. Dopeluio-\ W ciłgu giełdy 
~ ~ ne tra.nz. !lłdo.no Ich;;:pi 

" Alekao.mlrowa. 
" Cieohocinku. 

I A.ko}'aD.t. War.-W.I00r. '" -·---1 -.-j -.-

" PiotrkowI!. • 
" CZ~8tochow1 • 
" Granicy. . -'-1 ")'1 W.-Byd.óOOr. 4 

. -'-1 n"" 100 r. 
99.60, -.-

l'I 
" SOBIlOWCQ • 

-4- 1 

99.60 
99.50 

=:=\ -.-1 

-.-

-.-

-.--.-
-.~ 

-.--.--.--.-

--.-

-.-
-.-

-.-

" -,-
li 

J) 

-.-
" Tomaszowa 
" Radomill 

Teresp .. 100r. lS 
"ł<·abr.-iJódzkiej tl 
" NadwiŚlańsk. ) 

" BQnkll IIandlowego 
w Wa1'8zawio2óOr. 

-.-- -.- " Kielo 

" War. BlJI.n DyB.2I>Or. _._, _._ 
"Ban.H.wLodzi 21)Or. ,._._1. ~~:g g gg 
" War.Tow.Ub.odognia u;oqog ~:-"aQ~~~aQ~:::_':;:';~~~~ __ .-I'-.-I-'--

z . wpi:. . re. 1.26 250 r. 
" W ar:l'o w.lł'.Ca kr 11 f)(){} , =:= -.- ~" IP> :g ~:g g g as 
" Co.kr. Dobrze!. 1>00:. l' -.- do L!d15i I GODZINY i MINUTY '~l~!d -;; ~lOcio aQ ::: <O ~ .... ..... ..... ~ 
:: : ~~:~tw ~~~: =:= _._ przychodZI}: 11\35181151 4\ObI10!161711O J[Q'Fl1lh\S:)'~ ~~_: ~ .... ~ ~: ................. (Q 

:: :: ~;::~~~1:.~~!: ;. -.- -.- odohodz~ 1 . l I· i 9pO~~ .: i~:: ............ : ~ .... M ..... -

" " Leonów 260r. ~ • Kol1}9~ek 10 ~5 7 t5 3 O" 91li 6 10 ... '7 ~ ... 

"
. I' CZl'lutooiCB 200 r. <J:ł .. b I oJ) <J I . ~ )lo, 10 lO In o o o 
,)I '!'ol --.- Ski .. 31 54 l ~il 1 45 f'I'I ~ lO ~ 10 ci';) CI:> (;Q 

" T. W. 1<'. Stali 1000 r.:! -.- -.- "ermowlc 11 10 I ~ :l{9.I0U\..p< cq>Qc, lO.... eo ~:~.-<-.... - .... -<lP= 
"Tow. LilpoP1 lł.&ll i " Warszawy 6,45. 6 00 ~ N ;;; aQ \O o I'"'ł o o 
Loewćlletein 1000r. N " Aleksandrowa B!B6 lJ 20 Q "d lO~l,tHQ (;Q (;Q~ __ _ 

" Tow. Zakl. Metal. B. -! I er azpa!U(j([ o ~q 10 (I) >C.... .t:) ~.... .... ..... 

HantkewWll.l'.lOOOr. n _._ "Ciechocinka.. 2,67 822 ,~ ~:~LOO"'" 00 

"Tow.Zakl.GÓruiczych :: 11 Piott'ków~ l) 481254 2i4S11ł19!:lP0U'1 ~fJ-::,.;. :-;~""'-.-I":", -.... -<0= 

8taraohowiokichlOOr. -'-1 -.-- "Uz§stochowy. '3331011 12
1
44 .= ~ ., -; ...... . 

11 Tow. War. F~.b. Mach. 11 Gra.nicy. • 1 1ó 7 20 10 40 !: ..... ~ ;~...:. '"t. ~ ~ ;:. ~.;" 
Ns.rll:.uol •. iOdl .• 100r. _.'_ ..... ~ p<,.-;:;.::!ł.~P<CIS g .~~ 
W 'T K 81' -.- Sosnowcll 1250 79 .. 0 10 25 c:I • ..,.)10, ~ CIS .... CIS p<..1 ~ P< p<'" " ars. . op. WIJ",,!\ 1 li' :i "d cD al ~ .... ~ ... 1i3 <D dl.... eS.... :lo 
Zakł.Hntniozyoh260r. - _ _._ l _._ ,Tomaszowa li 28 4- 17 ~ "8 Q) 'p. ~? • o: • 0p'.t;o ~ • II: ... 

-.-

"" """II fi 
.t ,'n " " "III li 

Liaty zast. m. Kali8za. 6 

11 Tow. Zakł; PI:z .• ~aw. } \ I, 11 Radomia • 112 -; ~ E ~ ~ ~.g ~.~ -; ~ ~.~.§ .~~ 
-.- Tk.wZaWlerOlDA50r. - - --lI - . 920 ~ G ~~:"Cl~~'~ 

97.- I,Tow.IJaz.it.a,źnilOOr.1 -._ • _._ ,_.: "Klelc • 1206 I ", -,!ol 0Ił • '_ 
96 20 G b T _ol • lJ d' ..• ..... ." w·::;a........ ~.~ -.- . \ " ar. euu6r 1 o:l:WO e( - -/ - - . - , ~... Jl ii _ 

• 95.76 -.,.... "F. c. KODst.II.Dcya óOO I I -:-1 -:-I! -~_: f ?.t" v ~ Q 's :; f. 

I 
-- ! - Uwaga.. ey ry oznaczone grnbszym dru- ~.l4 ~ ..lO: ~ -5 ~ ~ . " "" In. Lublina 6 

Lis. ea8~.R. T. W. zKr. Z. fi 
. Jł 6DJo Wileńskie dł. t. .5 
" "" ,kriJtko, tr. 5 

-:--1 =:=; =:= LY'la.rtoaó kn:po~n z pot .... (j°l..i.iat. liltwid.. 98,8 kiem wyrażają czas od godziny 6~ej wie. ~ $~ ... :;;.lI: - ~ 3 -:- -:- =:= " "m.WlI.rsz : I iIl 199.8 .. " IleIll. 221.9 
- - - -, lIlt. Zlł.Bo nQwyo • 91.6 Po!. prem. lem.: 64:0 Czorem do go dziny 6-ej rano. i "'Ii ~.:: .:: .!i :: 
_._ _._ " łJ . m • .t::.OdZl • ]69.8 

Wydawca Ste:fan KOlSl!lutb. - Redaktor A.ntoni ChomętowISJd_ • ..,...._....:,D;;;;!.-_Cl_B.:;lI;..;;o.;;;J(e.;;;H;:,:o;..u;~eH8JPO~.:-..;;.;JD:::.:...:::Ba;;p~m:::au.=:!.., .::2:.0..:AB=r:.:!.y.:ei'::a:...:.l:.:88::::6:...::r.~_-..:W~dru~ . .:ka:rn~i..2,~,D~z:!ie=:':nn~ł~k~a:..:Ł:::.::::6::d::z::k:;:1:::e~g~.:.6...:'.=-__ .", 


