
Nr. ~~. 
$---- --. . . , q 

Dn.ia18'Września. 
~. '. . . ~ , .- Sobota. 6 (18) w.r~eśnia 1886 r. 

'w Ł.od.Z1: 
.~~M~, OG .... oszEŃ: 

~t,n;e .' .' .'.. I's. 9 k. -,.. 
NirJCZD1.8 " 4. k. M\ 
KWlłrtalłl~,e. • ' . • . .,,2 k.50 

'"KRlJlESTWIE j' 'CESARSTWIE: 
R lcznie.. • . • rB. 12 k. -:-. 

c l'ólroo!n\6 • • • • ... " 6 k. '50· 

Za jeden wiersz petitem lub za jego 
1II11/S1:8 6 k., z uat~pBt\Vem: 'za. 2 razy 

6%, za 3 razy 1óo/o• za. 4 razy 20 0/0' 

.za li razy 2&%, I':a 6 razJ i wi~cej 

130%. 

·,yfenninęrll.tll nO,' "DzionnikLódzki" 
W Warszawie pr:r.yjnn:ilesklf\d Henryka. 
Jlirszfeldll., przy· uhcy Mazowieckiej, 
Nr. 16, wprusp Towarzystwa Kredyto
. w..\go Zi,e:msklego. Tam~e :nab:ywaó . 
motulI: 'poleil~cze numery "DZIennikR:" 

Ce~~'~\~~czeg<t .nllmeru ó kóp. 
pismoprzem.ysłowe, handlowe literackie. 

. Nekrologi: za kaf.dy ·wiersz 10 kop. 
Reklamy: za kaidy wiersz ]2 kop. 

Słałe a wierazow8 ogłoszonia adre
sowe po TS. 2 miesiocznie. 

Od naleznoicl prllewyi:uaj'łcyeh 10 rs. 
uatllpstwo dodatkowe ogólne 1)<1(0' 

- KALENDARZYK. 
J)~iś: jÓ2efil.z~o1?e!'tJnu. '. 
Jntióo:N. t~4'pO B1ll' Jan~aryuB2.R 'B. M. 

Bh:ll:'O ił.euakey i i' A<..lulil1,istl'iiCy [ 
uli"a l.iotrJi.oWl§łi:a,bo~el. H;Ullbnr!illł.:il'~·~ 271)., 

. ..' ~Mre8,t.ęlebrrafie.zIlY:.· .. ••.. 

.Ogl.oBze;'ill prl':yjmuwauo 8~: VI Adfl\luisŁmcyi "f)r.ienllikH." 
OI'IU' 'IV BUIl'ILnh Ogło.",ol" It/1.jolllillwlI. i ],'hm<1l"ra w WI<"gz,wlie 
i w,Lodzi. . , 

Wśol1óilsl0JlIlR.o gotb:.l>. mm: 28. Zkchó(l Ó gO(l2. i) .min. 25. 
Dłogoś6 dnia: gódll;' 12 mlD. 58. 'Uhyło dnia godzin !ł minut ó9. 

: ,. " • 1 • ,.... • • • ~" • , 

E::t:rLA:R:O"'VV,S:R:I. LO:DZ. lt .. kopillY nauesrane bez 7;a9t~zeiellif).-ni(\ bilU" f.wracane. 

-~----_. ------------------.---\-prócz -tych -lic-Z'b-;-reprezentujl1lcych warto§-ć \-JęCiiilień- --24~i52--6~'724-15~775--4~4~ 
~~~~~~~~~~~~ ... i?~:~'~:~·~"~·~~1 towa~w, wywierionó 'd~a i uebra na OWi9 22~69 ~199 1~860 ~761 

. . • "..: .. '.' .' '~~~~~~T~q 7,221,000 rs., t. j. o 2,169,000 rs. więcej Kukurydza 3,283 7,711 2,449 5,102 
Pizy ,nadcliodzacej zimie mam honor polecić laskawvm .. ,!liż w. r. Z., , Ui przywieziono. ~a 2!?26,OOO jGroch 2,409 579 1,982 512 

, .""" l d" J. rs., t. J. o 1,117,000 rs. mmeJ, mz w ro- Mą.ka 2,5311,946 '4,411' 3,213 

E 

wzg ę om ffiQj I ku 1885. " , Krupy 221 104: 271 166 

.. ~. . .. , : '8·, ", [. ' ···h.'·,·'··~A, .' . n".· ' W'" '. 'ij.'" ·G. ·.'L·.· I.: }(·AM·· lENNYCH :.','. łatwa.:.. :tt,::t;~C~~.~;~h,oz~)'f[o:i~~od~o:~~: ROin~:~e ~~~!: 3k~k~ry~;;,5 k~6~!j8 w~!~; .,....... . ~ wozu Je~t zadawalniajl1cym: liczby 172 mil.' ~'większył si~, wszelkie inne gatunki i ro-
•.. " .' ' • • '~ . . '. " . , . . . . e.1 f!!.$ ,'2. l 1,;) Slf: praWIe l'owne. ' dzaje wykazują zmniejszenie; w procento-

Z'kOpalui·G.·'· .. • KralllBty ... Ceny. ba.r.~.z? .. Ul~liarkowalle. Waga korca ~1:·.ll-Wy'::::l~~:yjste;E~.rH? t~f!j,kj~tg~os~;;_ :ś:i:, 1.~~~:llk~o/:rj:~zl~~~iadl~~~:~:n;~~ 
250 funtow. .. 1-1e czynimy, posługiwać si~ bli!dziemy prze- 57% i t. d. , 

.' '. ,. " ;'. dewszystkiem cyframi. SllI one najwymo- . ,Z pierwszej kategoryizmniejszyl się jesz-A UGUST'TESCHICH :. wniejszymi o.bl'~flcami t:rch .pogląd6w, jakie cze 'wywóz tytoniu w liściach (w 1". 1885-
," ' .. konsekwentme, \V spra.'yie kierunku obecn~- 73,700 puą., w r. 1886 - 33,000 pud.). Na-

u1icfkWidzewska 'Nr~ 1118 (19) ~. " go polityki handlowej głosimy. W qronze tQmiast notujemy zwiększenie wywozu: 
.., _ ' :. teoretycznej tl'udno pokonać sLugębnib .opi- . . IlośćtyB: puiL Wartosć tyR. fS. 

"ii~~~!A~~~~~~~~~~~it.~~~~~ .. ~.~.~.~""~.~.~.~.~ .. !f' .~~~ ..... f.l.~ .,:' 'nię stronników systematycznego brnięcia 1885 1858365 1885 1
1
,88896" ~ • '.' • • ~~~~~. ' •• : W odmęty krańcowego protekcyonizmu, któ- Cukru, surowca ":I: 

1'y żelaznemi pęt Y skrępował stosunki mi~- " rafinady . 19 3,012 . 132 10,623 
. . . . .• 'dzynarodowe; atoli wobec nieugiętej wymo- Masła krowiego 39 68 403 600 

RandelzeW.nętrzny 'Rosyi' wy cyf!', stwierdzających stale' i.dosadnie Spirytusu tys. 
upadek handlu" milkn'JI wszelkie sofistJczne stopni 192,659 3!:j5,060 • 3,9~5 5,853 

w pierw. szem'półroczu 1886 roku. d k b d .' , 

'. BULETYN':TYGOONIOWY< 
,~ .' .' J' €.! ' . , ., , 

WY-WOZ;-c WYROBOW ŁÓDZKIOH .. dowodzenia, których autorowie jednak nie- Nie od rzeczy tu je na' ę Zle wspom-
--"-o--.-tm- , . . omieszkają przy pierwszej sposobności, przy nieć, że wywóz cukru stanowił stratę dla 

W ubiegŁym tygodniusprawpzdawczym W N-ne 199 naszego pIsma podaliśmy:zwi§kszeniu cła jakiegokolwiek naprzyklad, rządu i fabrykant6w. 
od d. 5 40. 11 Wl'ześ)lia;,· włączni~, wy- "sprawo~danie?:e stanu handlu zewnętrzne! wystibpić znów Ze,SW!} stereotypow~ 'argu- Co doartykuł6w wywozu drugiej kate
wieziono głownych wyrobów łódzkich! go. Rosy!-" za pIerwszy kwartał r.b~; obe~ 'mentacy1h opierajtAc .si~naw~tpliwych przy- goryi, t. j. surowych. i naw pól przerobio

l)przędzywel.!.baw. w koiń.kraj. 987 pud. cme m1\.J"c sprawo~~anie z drligie90 kwa.r'~, kładach p'ańs~w obcych,odwołlij1lc się d,o nychmateryałów, to zmniejszenie ,przypa.-
2) bawełn. do Cesarstwa J 620 t~łUt mozemy zrobIe obrachunek za ~uble~.'patryotyzlnu 1 t. d. . . da, tutaj głównie na: . 
3) tk;~in we,~:i baw; w kom.kraj. 12,205 :: gte,pó~r~cze~ .Oycha .. og61na---:sy;stematycz,,:. W oświetleni:icyfr tak,oto pJ:zeas~~~ja . lIośó tys. pud. :Wartość tys. rs. 
4) . '.ł ,<'1 ' .• '! do.Cesars~wa 37,490" Iłe,zmllleJszamesl~ zakresu~andluzewnętrz.,,(i s15l sprawa rosyjskiego wy:vozu wPrz~ćilłgu lSŁ!1> , 1886. l881), 1886 

'. :W-[,~oJ,lr:zed~~m: ,,~ygodmu.oą, .. ?nia nego. ,O prz~cz~nach, ,kt?rewyw-o~ały :trl:plerws .. ego p6łrocza w tY81~?ach :rub~l: •. Drzewo. . 791 10,703 7,916 
29; slIll'PWaAo.4 wrzesma wywóz: wyno!,!lł: .'. l:Irnut?e skutkI Dl~ chcąc. SIę pono~U1e'Jrpz";,~ . roku 1885:., matery~łyspozywcze Nasienia lnu • 2,3~6 3r.152 1,152 

. ,.;tj' .. p,r .. z., edZ .. Y. :w .... e.l .. ń ..•. i .. b .. a. W" .. " W .. ko .. m .. , •. k.ra ... j ... IO. S. 1. p. ~. d.. W.OdZiĆ., :ii3l4a w. aln.la. m. Y. S .. lę skOl.lBtaO()Wan.l.e. m~. J5. 6. ',153,S~. rowa .)~a~ery. ą.IY .. 1 pÓłfa. bry katy " konopi .365 106 . 543 132 '~" .. :.t1 •. ba:wel. ąoCesam>twa. 1,947 ,,' Ją.kt~,ktQry coraz·to w.1askra,:,sz!~h prz~ ... ,77,420,zwIe-rzęta ł-,501, wyroby 2,Q86, m-'" inne: - 1,726 4,70: 1,247 576 
3 tkan.weln.il?ąw.}\l',kom • .kraj.10,197 .,' staWIa ~l~ b~rwacb. Szc?:e~olnt~J wywoz ~em 240,766; w' 18~6 roku: ma~eryu.ł~spo- Len . • • • 5,671 3,223 .29,136 17,711 
4 ." ,'" " i~:doOesarstwa 3~.478 .. " ul~gł. mepomlememu. z~meJs:entu!. kt6re ,z)':wcze 102,2B5,ąuro:we' materyaly l pól- Konopie 1,663 1,153 6,976 5,610 
'.Śrądni wywóz)ygodniowy w: r .. b• od dnia naJw!~k8zemll . optymIścIe, na~gor~1ivszemuJabry~aty .60,260, ZWIerzęta 3,9-5.8, wyrobl Sma.rowidła na- 445 159 642 344 

llJ~iycznia do 11 września, " ... " ob~on~y, obecnego' systemu pohtykz VI .han~ 6,082, razem 172,535., ..: ·ftowe.. 
'J).'.l1.rz. ~.d. zy;;weln.: i' b. a,w; ". ' ... ,2,932 puc d .. dIU. m~ęd.z. y~a:Od.o,:,.ym .•. otworzyĆ . p~winno. .' ·.N~e porno.' gI ni~ n. a~et z~targ angi.e.ls~o- i t. d. i t. d. 
'2Yi1i:aniń ró~ri. rodz. ~. 37 512. ., oczy .. ZmmeJszeD1e wywo~u l'osYJsklego w r.OSYJSki w AfgamstaUle, ktoryna razIe wy- Główniejsze a.t·tykuly tejklltegoryi, kt6· 
'i.$rJ~ą~i' jiywó~,}.y~odnioWy:.~ r;tiwh, po .. s,~osu~ku do r. ,z: w'przeblegu pierwszego '~'?łaLz:~ac~nie.isze żapot;zebow~ni~ za 'gra- rych wywóz si~ zwiększył, stanowią. 

przedmch, w przemęcIU z ca.łegą.roku(wpu:. ~wa~talu . wyn~slło 2,776,.000 rB.,. w prze: mClll wy;rob~w l produktow rosYJskICh... .' Ilość tys. p·ud. Wartość tys, rs. 
dach):", ' . '. CIągU zll;śdrugiego --: 65,455,000 rB., czylI . ~ p.o~edynczych, arty~i1l6w. wywozuJ'N: 1885 1886 1886 1886 

.. ". • 'przędi~ ha~. t~al1lny\V ,IlfJzeCśll,gucatlego llolrocz.a .-'7 .ż68,23łli:1,OO.Ogl,ownH~JSzY-fwywOZ zbozowycb produktow,- ;SIfÓry niewypr. 15
8
3
1 
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1
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'. 1,64
6
9
6
" 2,8

1
1
1
5
0 w roku 1881 2,704 18,530 rB.~' e 1 pr~y em wspomnImy, ,1 . ea OWI- wykazał. naj atalniejsze rezultaty: zniriiej. Kosci ." 

1882 2,461 21,150 Ity wywóz w ubiegłem półroczu dosięgnął szenie w stoaunkudo ł". z.przewyższapo~ Welna: • 448,9 608 4,515 5,351 
"1883. 2

,
918,.. 23,~j36 ,~umy 172,535,000 rs., to przrkonywamy się' lowę całośoi, 'wynosi' nawagę90,615,0()OSzczecina .' 76,7 77 2;978 3,337 

:; 1884' 985 . .27,0.18J~ko~hrzy:~ie jestow1 fal~alne zmniejsz~- pudów, wartości7Q,783,pOO,rs .. Dział ten ~~ft~\u~owa : 191~~ ~l~~~: !!i 
" 1885, .3,105, 21,770 ,\nWle., 'lskaśIi,owlącę ,przesz o a/s cz~ść całośm, co do gatunków przedstawia się ta~: . l 30~'· 394 425 59.8 

.... le 0. c.' .p.rzy. wo.zu., .pr .•. ze ... sta:Wia ... suma rs... . ilo,ść t.ys •. pu. d.wart.ośćtys.rs."śwIet na . tJ. -174,658,000; tutaJ zmmeJszellle w stosunku 1885 '1886 1885 1886 Odpadki nafto-
.'do.r, z" wobec l?opized.niegoj jest nię ta~ P~zenica, ' 78,541.33;065 71,731 34,865 we.... 6 301 5 187 

. . "., razllc~lD~, "WY:lOSl bOWIem ,,6;360;0001"8. Zyto , -.~0;8fł2; 24;921 31,76118,456 it. d. . i t. d. r,_ . 
'16) ":. binetu. '. "." . , . ' .. d • ", • ~N1ech,pan powie, czy to nie nowa I t~ kobietę oddalić? ':;":"zakończyła. --' 

Ol3R.AZY. 
. Z" ·N'O·R·,.W,·.'E·· GIl. ~ Co pa.n przez~o chClałeśpo~ie?zieć?"-- pl'z~Ja~iółkaJ:IiId!, KrYll~yna? - zapytała - .P~zyznaję, ze rz.ec.z prz.e~st~wia się 

.. ~apJtała ~ofla,. słyszlllc pobrzmiemu głosu, ZofIa; schylaJąc SIli! do mego.. powazme, - odpad DUDlster, Jezeh zaś tak 
ze Alfred cZYDlł"all:l1:Y~.,· .' .. ' .Odurzony'szczęściem,j:i.kiego doznawał, daleko zaszło, to obawiam sif,l, że odesla
.' ,-, Tuk, .bra.t mÓJ; ~le.Jest a.m.atoremch?" Alfred .mówił ~alej:.-:-:();to cały ,romans .. nie jej niewiele śi.ę·p~zyda.Bo przy ch.a
d~eDla posc~odaeh,naJch§tDlej ttzY,masl§ zapewntam pamą. Wysoko postaWJony ko- raktetze Janą. bOJę Się, ze przeszkody Je

A.leksa.ndra Ló Kiełla.nd1l.p~~rwszego pIętra,. czasem nawet Jeśzcze cMńek, prosta lecz do najwyższego stopniaszcze więcej go podrdnią; śledzilby za nią., 
..:-...o:o:~ TIlzszycbstref..,. 'cDotliwa; dzieweczka, siost1"ll, jak zaufana odnalazłby, a wtedy stałoby się może co 

(
D l;' .' . _ t' Jli".206). .- D.la. dokto,:/l. wszak. me wyp~aa oba~ pl'zyj~ciółk~:.., . . 'gorszego~' . 

r a Jlzy Ct~g .' . pu< z. '. '. ..WI~Ć SIę sc~odow,,,--:-:zauwaźyk.a. )ednaz . -: ~~fredzleł -'- :krzykn.4~Jan glo.sem,_ Ach, rrzecież ja to juŻ m6w~ta:m od-
Tymczasem ~'ZCl~mll1ł08Ię 1 'lam Ben~e- 'pan, która n~e rozum.tała a.IUZYI. ... takun, ze. wszyscy s~!Jz ~!eJsca zerwah. . 'dawil.a:, tak'ała małżonka; lec:'" .ty nigd 

chen ~aza.t~ zapaM lampy,,! duzym salome, -:- Ach! mech. paUl brata n~e!5{) me p~- . -. ~lez, prOSz~Clli! Jame,-'- rzek~a pa-nie, clic~z; sluchac' mojej rAdy' zawsz! 
ta~, ze śWIatło przez ~awpot o~!artl! I>0r~y- t~pla z powod~ Jego . symp~t.YJ l antypatyj, Dl nllnlstrowa, cóz to za zachowanIe się, chcesz;.. . ' . .1 ... 

erę wpadało do gabmetuj gdZIe młodzHIŻ on we wszystklem ma dZIwny gilst~ Czy musz~... .' . I . '. . ~.' . .. '. 
paplała. i śinia!a sję~ ."'.' • . . :panie·nap!·zyklad wiedzą;' jak wygląda jego. - Tak,· maŁko! 'powiedziałem to .już·IAi! ~s~Qk~sJę, uSP.O~Oł.~l~ tYlko, d.roga 

Alfred z wlelk~· zr~cznb~91!11 ~ro",:adzlł Ideał k~blet~? .' ..a~wni.ej, nie ścierpię tego dłuźej, '- 'od'po- I e al o, . wazasz, J?ze l Jej l;ue m,ozem: 
r<!zmowę, IFPannaZofL9..'ŚJ;lUałas.IlJ 1,ko- -:. NIe, Ulech pan p.owIe, obl mech pan Wte.dZHt:ł doktór' w. unie.·~deniu 1.' tUP'nął\Vlyskac, to, .. to ..•. Zrobił małl!, dyplomaty 
kietowała go. pOWIe _. zawolaly pame. nogl!:.·, , . czn~ pa~z~. . . . 
JOD~S :Ęliorth ?br~ł' inną ~et~dę. Mil- Alfr~dzie! - z~w.oła~ ?októr.. '..:-Mamo! -:; 'zawołał Alfred, ..i.. czy to' '- WIęC c~z ..,-to? -"." zapytala. 

czący l smętny SIedZIał wp6łcmntu, a,. gdy - Po pIerwsze musI Dllec długOŚCi pół- było dtugfJI nogą . czykrótk~? : I - No, to Jego· wyślemy! ...... . 
l'zueala nań s,pojrzenie, utkw}~~ni1}s wzrok, czwart.a łok?ia ..:-. d~brej ,miary. ., J a~ 'pcistąpił~rok 'ku drzwiom; lecz pa- W podobnych d;obnyeb, n!eSpodzla?-kaeh 
lnający wyraZIĆ te słowa: ZmJJofałszywa, ~ame śmla~y SIę l klaskały. w ręce, lecz mmiDlstrowa go wstrzymała: .'. l~enneoh~n był lUlstrzem. Zona, spOjrzała 
Kocham ci'i) pomimo to wszystko! • "HIlda zrozumlał'a~ do czego un zmierzał. - Ależ Janie!' czyś ty dr.iś zmysły Sllil na mego. '. ' . 
. ;'B.ozmowa byla . oźyw-io:na;':nie~zymaj~c ., ---:- Alf~edzie, -:- rzekła półgłosem, -nieut:&cił?. ~ś~ydzifbfś,. ~ię,,' żeb~'~eż nie l .-: Tak, doprawdy,. Danielul to rzeczy-
81~ok1'eślonego przedmIOtu,' smmno SIę, rob tego. . . modz znteśc trąchę zartow. Jezeh. :maszWIŚCIe byłoby wcale meźle. 
ezyniono.al~zy~, do~iIiano sobie' zlośliwie,L:cz on ei<m?ąl da~ej: -:- Do tego mieć tyl~oIJ;ZyriOsić. z soqlbK1ótnie, to.bYlo?y I ---' Jak~m rzekI, tylko Rpokojnie, .kocha
lub llPr;eJIine, Jak S)(~ zdarzało. , . mU~l ,włosy o~Ulstego koloIU, - . rozcz?chra- le~le~, ze~yś . wcale nIe przJ:cbo~zIł. Sle· i na . :Ad.elaldo! . Wtedy za.wsie wyjśde się 
.·Doktor BeDnech~n wszedł .do salopu, ~- na 'l tw?,rde Jak grzyw.a. I.mnska, musł.,być d~lehśm~soble tu tak prZyjemnIe razem I znaJdz.le. WIe~z, jak sobie ~JaD. zoszłego 
'~Y8zawszY'zaś . śmIech dolatUjący z gabi. chłopskIego ~ocbodzell1fi: l oborl!l trąclC.· mmeś< przyszedt .. ' .' " . ' . roku zyczyl pOjechać do Wledma. 'Teraz 
lletu~ c~ciał o~ejść; " . ...• . -:A1fredzle, .AlfredzIe! ~ wołała .matka.Ja~ .odszedł;'lecz, jak ~to powiedziałap~ życzenie jegoBpeł1)i~ si'~ moźe. 

_ NIe, Jam e, zostan '1 WypIj fi!lzankę ~. klerl~nku gabmetu, nawpol ze śnuechem mnllmstrowa, '. hnm{)r. lm zepsuł. ,PaUle - A długo będz16meohecnym? 
'gorącej herbaty, _ zawolała do.ń 'HIlda: ·1 nawpol z naga~ą: . . . ,?zeptał! paramI' i ~awet . Alfred' nie zdołał Przynajmniej i'ok, jeżeli POdl'ÓŹ ma 
. ,llokt?r wszedł do gabinetu ,l . przywlt~l - Ach, achl ~uz Ja teraz w~em! -~a. przy~l'oClĆ' wesołOŚCI. .',.. .. mu przynieść korzyśc pod względem Da-
B1~ ~~towarzyst~em, potem zas cofnąłslf} wolała Zofia,- to 1;{1"ys~~na, wle~kaKly- .'Y'leczorem, k~adą.csI~ ,~o~ozka, p~mukowym.. ,. .'. 
,zfilizanklłswoJ~ .dosal';>Du. Był w złym styna t~lll w sute~eUI~,. ~leprawd~z? .' .IDlnlstr.owa opo":le~zIała' mę~owl ~ce~ę; za- .--"- N~uko.W~llll- fIluCIe ty! - śnlla!~ 
humorze; W bramIe bOWIelll, ~potkal K.ry- Doktor odstaWił flbzankEJ, az zabZ:ZEJ- szlą. mIędzy. l?racml •.. ~ okamgmenlU po- SIta, pam . mImstrowa; kamień spadł Jej 
~tyn~, która przeszła nie chCilC go nIby czała. . ' . . trafiła zepchnftc eał,!łwlD~ na Ja.Iia.-'iopi~ z serca. 
~a1,1waźyć. ' ... ' '. ' .---":l?alek~m ~echaj b~dEJod, tego, bym sala .zajś<i~e jeszeze'gorzej,ja:k było w !'ze~ . Nim jednak zasnęli, minister musiał ślu~ 

-.; Uczony mój brat dziś dużo chodZIł zdradZIł taJemlllcę serca brata mego, - CZyWIstOŚCI. . . " bowac, źe naty'chmiast'powyjeździe Jana. 
po schodach, _ zawolał Alfred z gl~bi ga rzekł Alfred. - Czy ci się teraz nie zdaje, że czas już, zmusi Moha odesłać Krystyn~ do domu, 
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, . ' .' R' 61.00 na (lZ. 61.60, Oomra dobra ordynaryjna 4G,O~, iną.: bllllł:;Jl.~bjlAYl:\.ó~ifrj"zwlaal:(}Z&J że ~ywóz BpO, 
Pl'~echodzllny obeCUle do lV!szcz.ególll1e~ o'to stap, ~~ndlu zew:nętp,nego osy: za Broa~h d't>bra ordynaryjno. 54.0~, , ozywa pl aWle z,up.el'u,le. - Z ~ o ~ y i ui.\ ma nlC 

nia drugiej pozycyi rosyjskiego handlu ze- pjerwszepółrocz~ r. b. według &prawozda~ u- Ta1'gi . zÓo~owe. 5[Jrawozdn.n~e t',god,lIlowe (do nlJ~eg? <la ~Qll;lesl~n~!l., 8tosunk~ n.le ulegly żadnej 
wllAtrznego t J' do pr~ywozu Przedstawia l'zpdowych. Zostajemy w smutnem prześwlad- dnia 15 września). Nadzw}'<,za] gorą~e l BIll~he. po- Z!f111t.llle'b" WJ WOz Jest nadzwyczaj maCy, Zt1aje 

'll t • • • '" d -- . . f, b d ' , , ,·t j~ w tygodmu u neg1ym. SIę, ze z lOry wypadły znaClmie lepieJ' '. 
flję ,on w sposób następuJ'ątły W ty:si4cach' czeniu,' że g y zatrzy mieSIące pisali EJ zwmy I W1(~trz6 me, zmlHn~ o s.., 'śln'Uch warunkach. pUS~ez,a.no, ~l;r. przy-

.' . , d' t' k tuły r b ZbIOry zboza UkUllczono w porol ol .,. 
rublI: JlOwe sprą.wo~ ame, ~~ rzy wa: .:' l w r\l.wdzie des'bCz jest niezbędnym ala ZaSle\\'OW,l , -

Surowe i c\l ąpotyfr?-my. sr~. z. te~llZ em.utne~I ~ecz. cha: dl~ dojrzenia roślin" okopowycht l.ecz ,zmkąd ~le PRZEMYSL l HANDEL 
MllterJR- nawpól .,* Wyro· rakterystycZl1eml abla wamI,' Zffilellltli SlIil II \ slychaó skarg nowar.nyeh. W ml§dzj'[J~rodowl ID .,' 
l b b' R J ' .ł'. .' ktorym ceny -------
j' spo· o ro lone .iD o.zem tylko cyfry - sens i znaćzenie ich pozostl1-/ handlu zboiowym, na pOZ!O~le m, 't: L' t rk'd . 40/ 
żywcze matery-'a; by nie toż same Prognostyki takiego stanu I stan'illy .po drugiej i s,iln~j ~mżce.' w.Ys..i1ipu~e er~: ,8 Y1 I Wf aCYJne o Kr?leatwa Polskie-

aly ~ .' .' . ( spokojmejsze 113posob1eme l powIedzlec mozns,.z eto, wy osowane w d, l, 2 l 3 b ł 
1885 r. 33;529 107,309 319 39,851 181018 rzecz;r. wyraźnie wl~zIeml na hOl'!ZOnCle sy- interesy idlb pomyślniej. Wprawdzie ruch, jest ),,_1 ~ane bfJdą: od dnia l grudnia . r/' sP, r 
1886 r., 31,886. 110,398 247 32,127 134'658' tuacyi ekonomicznej kraJU. Jakle smutne szcze tak samo nie znacznym jak w tygOd~la.~ 1?- zacyi należ" je przedstawia". . , tO rea 1-

, następstwa ten długotrwaJy, a jakby umy- przednich, lecz ceuy na mektórych ryn a? g ~~ , .. 'c 1: pH~ nastorua 

E,yZ. 

Zmniajszenie przywozu daje sie skonsta- sInie wywoływany 'przełom ekonomiczny wnych przestaly spadać, Ił nabplcy domagaHcy ~lę kuponamI. 
towac. w nastlJpujtlcych głównych al·tyku. s:nowocluJ'e. nI'e trudno przewidzieć. , nowych ustępstw natra:fiają na ~taIlo~czy op;r, Skła~~icy sz"!a~ W Warszawie zamierzaj~ 
ł h t ł' . h 'J;', ' Zflzn~czyć naleź)',ż.e. zn~żko:",cy ,me SfJJ Jeszcze . y: tą 1C do numaŁ . śb ł ac Ula erya ow Sp07.ywczyc : ., , ,. A. Basset. najmniej znie~h\Jcenl, 1 ,lllgdzre ma' szc~tJd,Z~ star,an wy~ P,t eryUlll . z pro' Ell () na o-

,,' , IloŚć tss. pud. Wartość tyB.fS . _____ w ubieganiu Slę o zyskl. _ DopomagaJą, 1m ~v t) lU ż~me C a na szmaty, prZywożone Z zagra-
1885' 'lb86 lH86 1886 wzO'lędzie poruBzHnia targu Ił: m.e r f k a n SkI P: g? mey. 

Sól . 
Owoce • • 
Kawa. 

447 249 1,659 913 SPRAWOZDANIA TARGOWE., Notowania, podmorskie, z krotkleilll prz\J,r;~am,l po- CukrownictW?: '"Petersburskija Wiedomo* 
1,1.114 763,. ' .. 473,328 ' .. '.' ". .' ':. stępowały w' kierunku zIllżkow)'m, ChOClI1Z Wla~o- sti" donoszą, lZ, cukrownicy' wnieśli, do lIII"-
1, 118 974 "2856' 2 676 Z 9:e:Jdy;·5ei~U(t.iJkie. ilolló~z~" pod ai::delu'15 \Vl'ze, mu że kousorcvum zWJzkowe w N, Yorkn ",:yslla b 

, ',J ' ' .' ;! '1> , , J ,. k' nisteryum skar u ponownn, prośbA "aby na 
298 235 4681 3 484 śniu, Decydujący wptyw na przebieg interesó~ się ba~d~o .Md ~odnie3~eJllem mB lego pozl~:nu ':l ,lf 

'39' 4'644 2' '6'63 giełdowych wywady dZ1ś zńuwu pogłoski, jakoby cen. Ze USlfoWILIllR te me od~ogz1f skot.~u, pl ~y- przyszłość dla wszystkich fabryk ,było o~ Wino w beczko '.' 360 2 .;, ", układy o Iwnwers},IJ pożyczek rosyjskich miały być [Jisa6 to należy przcdewszyst~lero ~zyhklemu po- bowitlizkowem wywożenie łIlł,kQ.w)l'ż,kipl'oduk-
i t."d. ik,d~. wkrótce' na nowo r.ozpoczl;}te.UdzialydYBko'ńtowo- wjlilksz!l.niu się j!!.wl1Jch zapasow, kto re 'urosly zuo- cyi, niezbędnej dla wewn~trzuych potrzeb 

· Natomiast z\viększenie "pl'zyw,f,)~*, ,. spo- komandytowo, któt'e l'ozpocz~ly ,dzien zniźkl!, wznio- wu o 1,907,000 buszli i obejmuj!! obecnie 44,872,000 czy.II" aby w tei przynaj' mnieJ', fOfL>ll'ę usta~ 
stl'.ze~' alny' :' ' . i ely silJ nagle o 10/~,jlo9~ego, oprócz powyższej po~ buszli cz)'li o 2,672,000 buszli wi§cej niż przed 1'0' J • 

, glu9~i, prr.;yczynilo si~ 'takżemąj'bce jl\kobj wkrót" kiem.' Lecz z ~rugit:j stron): t,d{~e. wywóz P?wię- nowiouo unormowanie produkcyiv>którego 
łllo:~5tya·fs~~·~'·' 'Var!dść tys. ~~. oe nastąp'ić wprowadzenie 'fikcyj kolei' iwangrodz- ksza sili zUll.ozme; w ~ygodll1l1 ubleglyn~ WJ:Wl~~lO- • im. poprzednio odmówiono. Petenci żąd<~-
" ' .l8851~8, . I{o-dąbl'owskiejlna<gi~ld~ tutejsz~,Pog~o{jkaClkon~ no 385000 kwr czylI 066,000 l~wr.wl~ceJDlz 'Y '., t'" b k 'd f b' k t' l 

• .~,Q6,3 2,078 . 2;421 ,~,814wel'Byi jest nie;YQtpłiw\e' zm}'ślonfJ/ w celach spaku- tygOdniu poprzednirr;, a ó 29,3/100kwl'. \~illcej niż l J:~ :a em, a r az y a I y an. lUOg wy. 
; ,2~,5 43 1,~622,147 lacyjnych, bo chociaż konwersyo.. prlldzejciy' pó- przed r,okiem. -::V A n g 111 ~!~ny, ,zb9za lit!-'H:i sła,c na rynk,l we:vnęt~zI:e tę 110~ć cukru, 
, ; 1~5, ,225, ·4,SąO 8,032 źniej nast'1:pi.z j}ewnQ~,ci!!, jeżeli ty1kl> na rynku mały SIę" Ch?CiaZ z trlldnośClą',Oddaw~y hy~ll ktora odpowIada sl'edllleJ cyfrze Jego. pro-

Śledzie: 
Tytoń. 
Herbata •• 

. ., . i t. d, . i t. d.. pieni~żny.irI u~rzyninj'ł Bi~. 'nadal. stosuuk itn~ jak bwstrzeml~Źthwl, a hna tadrg!"c~ w~J wD~trze'tktl'faJcUh' A dcO e"':' i dukeyi Z ostatnich lat pięciu, z potrl1ceniem 
, • ", c, teraz pomyślne; to jeuna.k'ila,l'aZle nie ma :pOl!8ta- rze zaopa rzonyo , po znosi)' B ę ll,,:WO li ~ i r"OJ :. t ' b b:t b . . 'ć 

, ,;ol'ugłb:,grU:,pę ,dowozu stanowią; surowe wy spodziewać .-aię jej:ul'zec7ywistnienia, poaobmeny wyboroWlch gatunków. NO. :późlliejs~1b' dł)sta.\~1,11 ;) lO'. re,s~~ ,.\l zas a y y o oWlą;zany wy:wlez 
i. nft wPQLp~ząl'~bio\le .. pi·odukty; Tutaj mo. Bi~ rzecz zwprowo.dz(3niem akcyj kolei iwan-rozwiną! si\l ruch, spokojny" ~ zai'ho,walll~!llc.al~o- zagl~m5~.Ten środek według zdama cu
ępos~rzeg~my,zl)1iliejEizenie' dowozu:grodzk~.dą,br(lws~iej, które'pastl/lpi l~iewątpliwi~, w.ityc~ cen ostat1?,ICh, ~a gl~l,dac~ b;ak oZy~lelllo.: l,k.l'ow.nI~ow: m,oźe usunąć na: przyszłość prze-

I,lośc,tys. pud. WartoŚĆtya. rfl. lei}:fnie zarll:Z. Spekulllcya, Której nie wiodą: SIt) \~ d~lac~ o~t~t~nch W}stą,'pl,{aw~tlĘsza podaz ps~a sllemegroiące przemysłOWi cukrowemu, 
1885 1&86, '1886 1886' kdnlbinacye: zniźkowe, ~ ż powoJupomyśl,niejszego mcy' llldYJsklOJ l auctl'alskleJ, co wywarło nac}sk 

. ukl~du, atosl,lllków politycznych i nieustajlłcejoLn- na usposobienie. W dr~dze do połączonego; k.rol~; --. 

~:~~ahltrw~~.r,: ·lt,~·, 1~~ ~:~~~ :~,i~~ ~~:~lł~b:;::~', :~;~1:!~~:c~~1')I~:n!:az~s~;6~~;~ ~tl~:dz~;~~d~e~~~ ~b;:~~o:i~~O~~,i~;óo ~~~I;~ ~:~ , Kroni~a Łódzka. 
:Wełny " " " 1~8 'gr' .2,541:'2,,186 niem' odznacili.l Sllil dzisiaj'ilzciególuiej targpóży- bec 1,530,000 kwr. w OdpOWH)dD~in c~a81e l~ku, ". 'c --- .' 

:rJ;,',zl)qz~ b.aweln• 83,4., 79.3', 3
J
399: 3,376 ożck I'osyjskien, '{ na któr)'m l'ozwilJ~1 Sit),l'~ch prze,szlego, Do I!l:dli B~alel;{o ~łyuie 720,5(,)0., wr,!' ,( -::-) Nowe towarzystwo akcyjne. Browary 

,"tJ ol;, ' '1.' 'O' O· ,l' , '4'96 uardzo, żwawy, 'polq,czony. za: zwyzkfll .knr~ow. cZl'łt o 47,000 kWl" wl§ceJ mz prz.e(l t y godll1tlm , K A t dt Ł d . h d ' ł 
Cementq. ,'. 1~980906 , , ,Tal>;lie udziuly dy8kont,oWO;,:ko,ma~dytoV\'e·. J ,udz,lałX podczas gdy przed' rolriem z<1q,żato'; tylko 124,000 ' ' , P.8 a, a w. o Zl pr~ec o Z2} ,na w a-
Wlilgla }cainien 44,19441,066 6,028' 41 7fjo. berliiiakiegotovrlLr;zyatwa ha~d19wego ll1;~a~y: dZlS kwr. -- We F,r a n c y i usposobienie początkowo snośc towarzystwa akCYJnego, pod firliltk 
Zelaza·w ark. '900 .. 577 .~,3~4 1,062 'powod~enie. ' , . " . . , ',' ... ': ospale, :~~In'a:\Vilo: s~ę :~a,ąt§lJlli?;~a~" ~eceriy ltie"A~(lyjne towM.'zystwop"l'owaru p:arowego 
M. iedzi ,: :144,7 .' '72,IP, 1,833 ,,7,4, 9 "'b,t'1i?,łd~., ~Id)'e tl'e,;, ~ tk),li~ r g;1 J!,()w~,ześI~o.ill:l'~UC;' sPSOl'~ ulodgly' zaddneJ zmilanie, P!!~emcy w~!Jcerobdd~wano, K. 'Aristadta sukcesorów w Łodzi." U8ta~ 

, " BO leUHl glei .y, 16rllllS leJ zacz'd~' pOpI ~ ,. '" po czas g y mI} ea za.wsze Jeszcza me WZ Uuzll za· t . t tł" t"d 
Indyga '. 30 ,27 ,fi, 3,420 3;179 nieznacznie. ,Klira"rtipli posze,dł: WgÓl'iJ o .25 fc~, interesowania, Piekarze nabJ!wają tylko co ,niezbę' wa .Owalzys wa ZOS a a J?Z. za WIeI zoną· 
Matel'yał6w ap~ (r961/2;..,.1\l63J~), notowania wielu.pllpi~rów rosyj" dll~. Na: tal'~ach. pOl:towxch nast~piJa_także popra· K~p~taŁ;:z;a·~łap.p,wy;wYIlq~1 600,000 r~., po~ 
;. tekars~ich .62. .. 57 1,873 2,248 f;lkich podniesiono i9 , 3/S ()/o~Na t,utej,szym targ.u we, n!l,brwan6wl~ceJ, mz. w tygodm8.:;h poprze- dZIelony na 600 akCYJ po. .1,000 rubh. Za-
Oliwy' .., 614 498 6,009 5,794 'wekslowym kursy źacżęl'y prz~chylac Sl§ ku zwyz- ,dnl.ch, jecz, uot~l\Valll8. me '~llleg~y' wl.doczui'ejszej lóży' cielami t'owai;zys'fwa są: Karo.l Ludwik 
, • , . , l' "t".' d". '~'. ' 'ce Bankierzy odda.wa.lI deWIZY po 235/16' na LfJll ZTnIame. - Na. targacli h e l g 1 J 8 kle h, skut- • d' A' l' A I 

" i .t" <1! ' dyn po 1173/ na,Amstel'uam, po 197 5/g-1973/. na l,i6m wi~kszego dowozu zarówno pszenicy ją.k i:yta FrydeJ:,yk 1 ZerłO Ansta towle, me la n-
· ZWlększ~llie ·dC)~.o~u:· '.' . B~riin i po 'J~5,1/J. na ra~'rż, Z drugięj l'1,).\nlll!.- i illpiejszego POl;1ytu,.ceu!trzy;utaly sil,) słabo, ruch, ~tadt l~ ,Ans,ta~tów Ha~~e. , 

", .. bywano weksle na Lo~dyn po 23t3f3'A,na Am~ter~.pozos~at .'~gNmca:~łl batdzo~18!!.l1fch.;::-: To saID:0 , (~) Droga fabryczno - rudzka •. "PetCl'sb. 
Roślin .ó82 974.' 2;106 ,3,786dampo1173/~, na Bel'h~ po 198 1/, ana'~al')'1!; po stosuJe Sl~ do targ,o\'i' holenl;1~rsklch, $!I'l18 'Wiad." dowiadują się Q nowym p'rojekcie 
Eawelny , ~3;ą89~3,9.75 30;90ą.38,371 246. <Weksle londyńsKle:,na ,dostawę:mlBIy' 'po~ dowozy zlar~a kraJ,owegoprzewyzazairzD!lczme za. d'f<' , 'a' .' .. 't b .. ł"d 'l" (,,' 
Prżędzy ·weln. . 115' 128·, 5,408 5~681 py,t; l?Q:~89/16' 'lZloto n!l-bywano,P? '8,I'S. ?2 kop. p()tr~ebowaDle: --=-,Nad~ 6 u~!fr ,l).lektor6·t~:gl, .. o ycz~~y~;<. rO?l , ,~r~czHo-~Q Z.l~J •.• :Ta: 
.żelaza lanego 3i681:li,a~2:. <2,225 2830 za. 'pOllmpel'yal. Nil.; t~l'gl.l :paplcro,!,Ę>~bhcz,9ych zdradzały oBpalo~c, ,8kutklCltl .wI~kll.zych:~o~ozow, ze~a. wspOmn,loUil; dOIlos~,~e na naJbhzszeJ 
.". 1 O 4 1 744 ' 2'045 ,ruch był nieznaęzuy, utl:zymJaós i1i je,ąyak.,usYOBQ- p,op~zas gay na l!1uych\!ystąplto u.~poa~,~l,eUlem~~ seSJI rady' państwa wniesioną będzie spm~ 
Zielaza . '... " 907 l 2 " :" ,w, ,'., hieni,e . mo/me; Papie:~mi ll'~ństwowel!ll ,:me ,do~o- , cmcJ;ze; Dotowalll?- tel'lplllOWe' rih~IlZył't Bl~ pow?hi 'wa pofą;czenia' kolei: 'lódikiej i' ogól n tli sio.: 
Stilli. .,... .122,9 237 572; ,:$25 nanO zsdnych obrotow,. Nlewlelk!j!'llosc blietow ·l'UCll zmalal.-Na targach ,p o t:p d·n l o w-o - n 16, '. , l'~ :.!i I" . h K 'l t, . 'p l k' 

i. t. d. j, t. d.' ,; .b!\l!-k9-wye,h drugiej emiBy.i~l!prz.e~al.ło :po: 1001/,. zam i e,c k ie h :uspoBobiel!jępie bylo ~~!1l1akowe~, c~~ (rog ,:t.e, aznye .w. r?~s w~~ O S le!n. 
p, wó:( zwierząt zmhiejszył ·się' , w ,pół.bilęty .c!"'Yę.rt,eJ ~misyi placono. 995/8, 'IJRwn~ólho/(jn,a niektórych ~uch. był: ap,okojny, na l!l~Y(l~ob,~ą·Do~r~pcza~zn~ne ~yly d~~ ,prOJekty, mln-

" . ,rz,Yb' "," ;. "72, 000,'.' , ; . '. ,~e!lt~ n.abyw9.no po 10ó'/ł; św~~,d~ct.\~ ~bapku Wl.~- . tY, pl~z'yb~'al~ wlęk.s~e, ,WYI?1la.I'Y.) f~ny po,pra,wlly SIę" I no;w, ICle przJłąezen~e ko.leI lodzkiej do dlA-
IO~ZU .• 1~Zą~y~ o· , ' TS., .' " • IlCIall/łkłegopo 11131/2' Z'pa'p'Hlrow hYP'o~eez~ychzwlaszcza," ze Tozwm~l .~I~ n~~co pOlJyt ;nawysyl-, tbrowskiei lub' do Wl:ł.l'SZa wskoo.wie'deiisk· e' 

ZmmeJsZl:lllle 'd.Qwozu ostatmeJ' kategoryj ·popyt.mial:y: ohli<18.cye niiejskiepo .951/ t ,; mosklew,- k!il.~' :Na. targu . be r:ł l n s:k l m'panowało uspo- I'N' d . J ,,-' r' '. ' I J, 
towarówńdanDwicie wyrobów dotyczy. gM-. :!lldE'1 pu :~53/" f' lisfy zD.~tawn:eto.wa,rz .. J'stw"a,' V:', z, aje-.; sobię?ie' ~sc'l.e~ujlbce;; chwi,lami. ;W~,B~gpował,a,' wiel- [, ,te, a WantO w, spokmmba,lś.~y, JZ do. czasu ~pła
wnie: ' .. . . 7,' '\, ,n~Gegp .krędytu.~lemllkIegor~etąh,czue,po" l,ó9,k,re.~ ; k,a n~~?h~c:do ~nt!:łJ?eIlOW, k,ur~y. c~~zylf w klOfun., ?em~ ,ugu.S ~r O!,I! w.szelkI~ pro.Jekty 

Iloś(}. tys, pud. WllrtCfśrtYB,i~s, dyt~~ve ;po ~~, lt.sty zaBta;w1,1e cller~o~~~).~ I?o.~? 1/8 .:.~n ~mzkowym~ Brp.k. ;rsz:lkleJ.p~dmety, ,z. ~e-I, pOłąCZ~Il~lrogl Iod~k.l~J ~lnnem!, to warz y-
1885 1886 1885 1886 -:97 ,~, pete~sbUlsko-~ulskle .po ~O~ fr:: Akcye~au, ci w~ą,trz,. ta~że u,Pał, l:ylJ. plz.e!l.zkoa~ ?la.~llchu,pa, stwallll t zostały ·zawleszone.· Ozy pod t m 

, '1' .,." kow zawsze Jeszcze <lleszlb ' Bl~ ',zw.aw.ym' ,popytem, t ~tory;c,hwl1owo odd~lalywat.n:Iep:omy~tUle 'przeb1eg l d 'd'· k" ;:' .'L"... "d:' " 
'\Vyl'obów ze stai : .',,: ;Pła!30noża,.prt,vo.~nę ,~andI9we, 1ł~8tJi:'l'a" za.aY'rilDtEreB.o)Vhandlow.},~h z~granJ:c.ą.'Nl~znaczna;: D(J-~fg.ę ,e~ zaJ ąc Ja le.z~llB:tiy, , prz~są Zd,C 

i ż.elaza· , ..• • .. 653 586,5,064, 4,Q93ąkontQw.e .77fi rę" ~8. nl1ędzynarodo.,ve :49~:-~9~ rB., Ipr.swa) Jaką.,czaSaml''iywolaly, ,pokryc~a, podmeca-Jeszcze me mozlla. .. ~łIlllstel'yum WOJny po-
Machin rolniczych· 355 i 4~r 1,185 . • 796 za r~8yjs,~ie. 11.la, handlu .. iagraniozno/{o ~?~3J4. ~s'",?!o, ,la. 'v.:net zno,wru ,?chotę l10 sp~:~:edaży, O~ta~eczuie'pi~ra wogóle .prójekt' żjed'noczenia wszyst-
Lokomobil 'c' '.' 69' 30651 '347' ~volzko-kamskle ąe9 rs., ~hal'k9WslCle zleVl~kle B~2 i notowano J>.S~~~IC\l. o l-:-~ ~., zyto .ł)l'Ze~l~nOWO Okien' dróg w~skotQr()\vych "w< j'edno towa., 
", ."....... 6 150 12311186 'rS:"za.,petersbm'sko tulsKle:S12 rB.; za:poUs;wBklei 21/2 m" OWIeS 0.50 fen.~l'~n.''ll1zfij ll1z'p);zed;' . t' . . " •. ". c,;,' .. ; 
Wo.rk6~ •. " .. ' l 6 " ,~., , f~eml!~ie '. ~82N~. ;llB~;. zabe~~rabBko-tap.:ryc~ię;41:41 ,tyg~dJjielli: ~ E:ukurydzan:e..d9~taw\J wje?i~I1j po,rzys wo, ,,,,,: • " :.: 
Ma~e~'YJ w~lma.nyep , 1!ł,7)?,~ ~,ą5,6: l ,480,Pf ,.W }zl\l.~e pa.Jnęro,~; kqleJo,,,:yc4, .!ttvlr byhn,ą~;.l ,~t;o~alfl. 0. 75)en:; notowanla~npy:ch te.rm!DOW po- ". j 77) "Wa~.sz., D~I~w: donOSI, ze rząd guu 
T,kanw bawełmąnY,ch 20,2 16 '1,389:91,3. ,~wycz"aJ m, o.ly. ~abY~~,llO .. ak. cye .g~OW,,?~go:, ,tT,~W~-i l z~st~IYBl~~P:ll .. eDlom~. }~ot,Q~~~nIaterm, lll?,Wą m!Slt1lJern~alny plOtrkow, skI zapro,ponowal władzy 

. .'.., , 'i t, d. . i t. d:' ,rz~stwa po~ 25!jrr~, ryhl~~~fl po 9{)I!2 ~s:, C~I'YCY~': obmz?uo o 20~2ó fen, '<?leJ rzepakowy Mtowano wyzszej powi~kszenie etatu straż ,; ziem-
" ' . d' ,L " .... ·d'··T ., t"" :d' "'l ,~' ,skia,poUII, rB.,' l poludmowo-zachoc1n1epo 109/4 w konou VII m. bez beczkI O 50 feu., na l'.yohtądo,;, k"" P b' '", 'h . ' y. ' , 

· Pomlę ~y Pt:~~ ,~l?ta~l. : eg~: ,F,l;l~u;, rB.'Akcye towal'zystwJl.. ;,Kąukaz i~MerkurY~'llli\l~, stawt) (} 60,fen" na .jęsieil (} BO fen.) na. późhiejszl} 8 lej, W a IanlCa~ O tl:zech ~tmzlllkow, 
któ~ych pr~y,!6z. S}ę, z~lększył, ,Illęr'Y~ze ly nabywllów:pO , 495::-,4!J6; ~Ij~ ,'", < ' :;. .', ,d,os~awę, :J10 fen;,.okO\yitę ,w m.:. ~e2 ~I;lczki O 40 a to' z ~owodnt: ~e tamtł:lJsz~ SIla policyj
miejsce zajrnuJ~tenderylP?-rowe machmy ,fawełna.. H~.~r.e, },?, wrZ~~U,la:, ~Pl1z~~~n<? .~eu,na,.uos~a.w~o 80.,-90 fep,.ll1';l~J ~lr..J)rzed o-na,;!,·zlo.zona z ,czterech strażników ziem
dla' straży ogmowych (wr. 1885 - '2 506 893, bel. :Ęardz<? Ol dyna~}Jua LOU1~llma G3,qO, gor- sJ?in dDl~ml,. -: ~a targac~ ,~ u d.l' J', łl.C Ii; o - w \l~ sktch medostat1:ićznn. J' est dla i t kt -_ 

.' • ••• '. l , .. , sza: 58;03, Geotgla.dóhra' ordynarYJna 65.00,: ordy-" g Joe l' B k 10 h·ZWl\jkszyła SIę 'potlaz,. 'P?dązas gdy ,~., lU as a, . o 
w r. 1896 - 35 tys. rs.), o~a:z)~yroby z.że- nąryjna 63.(jO,l na. wrz, 59.80, na paź.-list:-gr.popyt bvI wstrzemięźliwy,. skutkiem IliepOrriyślnych rego ludno~c potr?lla 81~ .W CIągu ?statmc\l 
laza lanego;. . 59.60, ina s~.~l,t .. -n.lr. MJ.50" na kw. ,,60.40, n~ ,maj wiadomości o J'er,ultatach omŁotu", W.sz~dzie mo· lat dwud7ilestu 1 wynOSI obecme 15,OO~ 

~eby zupelńie u§uniętlk została ,z ąi:ogi,i 'ny '~~zdańiti tei}ł;, jałt np! gdyby P,~Di'l' ...:..' Ach, to tylko ja .;-:-,. wyjllskdtli1 doktór Kiedy ,ods~ecU, Krystyna: rzuciła sifd na 
zapomnian&,;,~di. J~irpówróci,z zagranicy: cb?i!łJa'pąmililtac o .. ':tnnh~ ~'albo: :c9dyby -:- potkn~łem się trochę ... ja ... ja mam wy~ łóżko i rozpłakała si~ gorzko, że.i,ol1 mógł 

",pam była.)askawa~ ,alQ,q:Lg4yby~~ ;tylko'Jechac..., . :',. " " myśleć tak źle o niej! 
. '.' " ' . XI., , ' ,. • wiedział,. czy pani;l)ę~zieJaską~ap.i1mi~- '. Tak .~ o ,telll Krysty:na słysza,la. "'::Bie4i1ydokt6r,udI'ł~czaL mózg )w6j ty-
, " ,.,,', .", :', .; .. ' . .', it~k cqk9hviekó ~nie~, ,Czy., ,ni;iałpowie- - Chciałem pożegrlaĆpanią. " " siąeem myśli i wreszcie doszedł do nie-
"poktór B!,?~ęch.en w" ~\Vi~tnłu PUŚCiĆ,~,i~;I~Zi~?::,C?~OhVi.ek, eiy:też;Dli~lśi~ oJdwą~yĆ., Krystyna: Qbta:ła prawą r~kę o f~rtuch. wzru,Bzonegopl'zek:onania, że ona kocha 
mlatw,podroź.Tak sW UC1BSZyl,gdy 0J~, pO~V1e,dzlec: \yle1e? albo: czę~to? " :. - Ja .. :. Ja chCIałem ... pamą prOSIĆ ... - Alfreda. .. , 
ciec, ,mu .zak()lnunikował tę .wiado:qlość, i. ~e- , .. r j~szcząĆoś l~ża~o lUU, na sercu,. Chci,al. \vszysLkie przeróżne waryacye, wa$negQ tego. Poslaniec, mającey si~ zająć jego baga
p()cząc~lww~ ~upe~n}~~a:p_oml1jal ,po~nyśle.ć,o, j~ ,~8k~ed~ przed~A,!fredem:~Vła~ciwie I zdania tak szy~ko. pi'zelecia~y HlU' pl'ze~ żem, ni~ mógł. się dowiedzieć por~&dnej in~ 
tern, J<tk Clęzko Dl~ blJdzIe rozstać ~l~Z Kry- najWIęcej SH;! obaWIał ~?~tawlćJ~ sam~ z i~low~, że.mu s~~ me udało zatrzymać am, s~rukeyt. Ki~ku Pyzyj~ci6ł .pl:zys~ło, żebX 
styną:, na, j~~,,?l:t:gl . ąza,.s:. " '". ..Alfrec1em,:~, Z?a~, 'p04Z1~JąL ,~awet zfę~z- 1 JedneJ, z mch., ' '. !SIę Z mm p07.flgnaCj pIł z mmI WInD, mo-

)rem mn~eJ}~$~c~e];lOC~Cl~~DluA0ktor?i~os(j brat~l}"1"S~awuI.I sopl.e, Jak. ł~two dZle~ I Krystyna mIlUowoli musiała si\} uśmie wił na wiatr, . Sl)oglądal to na. jeąnego, tOi 

;wt prz~Bzlo.n,a my.~J:,z~st~nowlĆ .sJ~;nad~e-. wcz~na ~ł.~d~śW1ądczo~~,)ak~rystyna, m.o:chnt1ć .. , ' .:.' . n.a drugiego, jak gdyhy sie ich cheial za· 
zwole.me~n. a. p.odroz, ktore udZle~Ol:1em ;,:rlUź~ Sl~: ćlac.,ob!:~~muclc Jego grzec~nem, 11 To, mu. dodało '. odwagi. , ,.pytać o . CQŚ i wres, zcie ,~upelnie z~milkl! 
zost~19, Ja~~;wlelka laska:. '.., . ..uJmuJącem ob!"Jsc~em., ' .,': . - Ch.clałempant~ prosią" żebyŚ;.bal'dzq' pl~i zaś śmie~L aięl o§wiadcżajł\c, zELcierpF 

Kle dr Jar:. 2:,dal.egzamlll swoh naJ~fę-·, ~a c.ĄJ~r~,dz~e, n~e ~ozna by~o ~9IegQ.p" o i:nele.,.~ troch~ o mllle.paml~tala" gdy od-! na ostrą gorączkę podróżnicztL: 
kszem Jego.. zy,cze~l~m . byl? WYjechać !ł,a. te!ll: Ao.b,rze. wled~lal; Qył.o wu~~~ J~go: ?bO-\ JadlJ. - Przytem krew uderzyła 'l;l),uqo· Tak opu~cił miasto.. , 
~ok zagram.cę.- OJCIec .Jednak .byl . zda~lIa" :Wl~z~lem, Jego 1ll~od~owny~lobowu~z~lem7 I glowy;powtÓl:zył~y chętnie te sława jeszcze 'Po kilku' tygoąniach miuister nie mógł! 
ze to za dIOgo,kosztuJe7• 'a .m~tka ośwlad: ostrzedz Krystyn~ prze,d UJm. .. . • I raz .. żeby nabrały wi~cęj znaczeni~j .lecz nie znieść dłużej niemelJ'o w r~utuktól'y co 
czyła 'Ypr~8t, ze ~yłoby ś~lesznem wysla~,' LeQzta~.trudn,o znal~7!ć OdpQ~le(hll P?wQd,. śmlQ.ł, . . , dnia ,czyta.!. W o.C2.ach sw!, małżonki i gdy' 
zagra~lc~ Jego,.~tory ~o~dbledy otrzymał na Cz,ęsto wosta~l1lch dplą.chprze,d wYJa,zdem I ~,;lrrystyna rówmeż się zarumieniłaj spu- ktpregoś ,Q,!lią. 'Zn~lad 8i~U w ,biurze Zł M~o-
egzamlllI~ drugi st?plen., ' " p~ze9ho,?r;il. 1D:~~o o~len albo pr.liez bram~,! sClla oczy, uśmiechajl1C si~. heln~sa~Dasa~l, rzekł: 

~a~. Wlt~~ porz~Cll był wszelką myśl o, meoam. lelaJ,IllC.,SlE2 zeJść ~ tych:k,.ll~u. stOP.ll1'l' Doktór wtedy stał się ryzykownym i.~,~łh'ze,ba,jł1 jednakoddalió _ bratani.! 
po .rozy eJ, a g y teraz o.tl'Zy~al poz.w0 :, DWB:.r.~zY,J~~ppt~~t~)~Qz Ttalue.go chwy~,. ,;," Ą .potem chciałem· ani t lko owie- C~ twojił.' , . . ,. . 
le,me, przeJlJlo go ~o tylk:o Wdzl§cznoścl::JJ 1 ta,łoJsc~ska~}.e ~(plerslach, żeFadbyłp~ze-I .. d&leĆ żeśpowiuna siA'ot·Pd, AYlf·'dP . ,_ ZaluJ'A hardzo nau' d *) 1'" me przy szlo mu nawęt naśl' 'l ś' "k 6 .. ' O ..• ,., .'. fd'} ," ,t '.'\1 .. Ize z., re a ... · . ,. , .. ..,'.,.1". le ta co ecz ..• 
,wie 'est wla~nyro swoim~:m' iZ:a: amcl:m, ~\3 sl\~k~\Da :,r.o,,!~l1e~meYfJfli ą, a a T~go .J~n Bennec.hen r:ie ,})owinienbyl ,.,.'l""~owied~~tei .mi ,.wreszcie, 1Iob

J 
dIs, 

'że'z~płacić l?O,dl:ÓŻ~· ];l..... ..0. takT' zkbJ'l' '·:d~ln~gł~.dd°(lad~"odvm~l~d '''. powIedzlec. Zal.edwle b?wJem słowa te wy.: c~ęgo Ją 1wuteązme zatrzym3~chcecie? 
" .. .'. . d' . , ,', , . a, sz o a ej ąz . o ma wYJaz u. 1!e. wyszly z ust Je!to kI d K t P d h ' ." , 

Im WIęceJ SIl;} Je nak. zbliżał dzień wyj,},- rai wildC musiało się to odb" l ".'. ';' .. t l . tl, ; e y: rys,.yI1.a wy· -- an ra ca zec c~ Z.WIOCICuwagę .. , Jll 
zdu,tem niesp~kojniej~?;ym.się stawał. _ Mial odłożył" to;' minął s~ter(jnlci· .~:~~:rG!: .~~os t~r:: a SIę, ,postąplla krok na.przód i Plr,~e~()al~ źycie taki .byłem ~8a~o~nion~,I' 
ty!e r~eczy, k.tQre;k.OJll~C:Z:~Ją Krystyme po •. ~chody,. 'żelly si'i) najpierw'. eJże ae z ro, ' PYOo . ' •. '.. :', Mmlstro,wl~~blys}? śWIate~~o,spo~rzał n~ 
WIedZIeć mllS1al pt'ZQ(l ;WYJazdem. Przede-.~ dzicami i' rodzeflstwem 'Ja! t. agIl,k 'd' .', p'. dP~~ chcesz pOwI~Q.zIee przez to? małego, uSlUlechaJtlcego , Sl~ czl(}wlec;;zka }, 

tk ' h . t" • • d' l'k t' T " ' • ," , ' • Zlwme OWIe Zla!\.a to na SWÓJ ł ób . k lt • h . . .. w;szys 18m, c ..cla~ iJ~J. ;,e l. a nym Jaki,m~ byLniepr~ytoIIlnym~ .'że"wązysaY; si!d z nie od s 0'1' ł . , . w asny spos :~' 1'26 $ Z mec W!lłJs· .. " . 
Bposobel~ d~ć poznac,.)ak,&lfł;kocha, a,po- śmielLLecz HiJdip,lakałai'obiec:wa1a farąc p J za Jej w tW~IZl oda1mcZtył JI!" '.,",:",,A.leż, proszę ':las, Moh, ,O ozem my-
tem chCIał Ją,. pop.rosIe - ~a~, )V~aśme;9 pi~y~ać, ,CZ~$to. , ,:';', "'.' . ,Y: " , : . ~. . ., ...,...' śhcIe? w;,wa~.zynl wlek~ .. ~w próGztego ... 
to s.~łq ~ C?Clat J~Ip;opro~),ćl' żeby a. ~vn.: GdY,.sch,o,d~~(do ąrzwiĘl''ysf;,yny, ws~y~t. tylko ~J~iłf~zepra.szam pn.UUł. ••• !Ja ... Ja . -, ~rocz ,tego; ~llle!'.?dco?' ...,-zapytal' 
pamlliltala,~ledy go ,me bśld~l~;;, , : i " jk9 . zak9.loWAło, lUU si'll'w oc~ach i z 'l k.: , _ J . . ...:. ' Sl~ WM,nYJ patrząC' SHq,nan ~, pod oka. 

To mu SHJ wydawało szczęśhwym.pDmy- 'tem :z;,rit.oćzylsi~ do pokoju . 'N ',. P~.~I kI K a JUz sama str7Łedz Sl~ b~dę - l'Z,Eł-'j' *) 'l",t l 'ni t " N ' .. 
~lem, ~t'yle p10żpa bY,lo 'Ył@.ży~:.w t~ st0!la.nie ,~Ył.o.nik9gol lepzJ~l' s( a n: .sZhcz~. Ole ~ l'ysty~a ~ZOl'st~O. .. } u mI B ra "Y orwe~ll. 
~ doktQr WPl'f\Wlal, Sl~, plhnę 1 J'ob,11: ZIDla· pl'zyszła Z ltuchńi.·' y Y'ł: tle, łUl~ąt, . pani~~ch, tak, to !He w teJ my~hl Żegnam (palszy i"irig nastq.pi). 
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mieszka.iic6w. Na powiększe.nie etatu sti'a- rach.Rada. zarzlłdzaJ'<lca usilu.·.i.e prosi oteu.o lata..;Z. e "'Szvstkl'ch str'on .. ·dono".zl!! o l·' I 500" d k' . . l .. 'v 'fl ~.. J '> _ ulany ( o za pn . Dowie1.iono p~t8nicJ S50 źy-
ży ziems leJ. proJe dowany Jest wydatElk liczny współudział ipunktua'lnośc~ ~bl(~rach bardzo ol.>fitych, natomiast dobroć to. 500, J(;ozmienia 200, Owsa 200, groohu p'~lutJgo 
668'l'S"·'1'0CZ1llP."·'''' " '(-)SadzeZ'apality 'sięwcz6i;ar·(jkóiogo· 1 ,!lel~ośćśliwek,wporówmi.nie Z poprze- - korcy. ' .. 
. C·:, )".Jargi łódzkie. N a,stacyi towarowej d .. ziny 5. .po południu w domn N. 252 na 1'0- dmem1 laty byna.· ... ść" Warszawa, 16 września. OkOW1~11 78°1. !ot lI.kCy"-l! po k. . 'd . . 1·0 "/: • . _.. ,JmUWJ 1 me moze. 9%. StoDunek·garDoo'do wilłdl'lI. tcln-307 1/,. Hurt. 
sprz~ ano. wczo~·ar.· : O Korcy ·pszemcy~ gu Piotrkowskiej i.J;>ol'IJPnii;!w,ęl,·. P9~~r - Urodz.a! ęhmlelu w obszernych planta- skfu<l· za wiadro kop. 8W-817s• 7.a garn.2G6 
.ostro~ca,.po fl l'S~: :25, kop. Spore były ugaszono bardzo tychłobez pomocy. straży, cyach polozonych w guberni wolyńskiejr :Wu .. ~zytlki za wiadro kop. 8271-8301, za garnłu" 
.dow9z;y ,.kaszy ~iag~apej ,:~,.Jelca~,.w,:Ił.osyi;. w~rto.by jednak zbadl:lJ~ cowł~u~ciwie jest udał się w r-oku bieżącym wybornie' zbiór kO(!JeJc.k 269-270 (z ~~d. na wyschn. 2°/a ), 

,sprzedano ,takowejl,S3.Q .. p:udów~ kupil·ją, powodem tak -cz'ilstych. po~aróww komi~ był bardzo znaczny.. .' ... B~d/lt, l6 września. hrll r.h6!:OW1· PSleni'·a 
N t B d dl . k" l-.l- mz.eJ, ,y miejscu 148-170, na wrz,-, na w1'''. 

p: ! a au .. 1'0 e.. a WÓJę a I zap~acI~ po nach; c'fJY niedbalstwo śłużby kominiarskiej l ,'~ • paz: 1613/" Uli. paź. list. 15I!/łl DĄ. list. gr. 1533/t. 
1. rs .. 20 ża pud. Kasża jagl~Aa spadła czy też właścicieli dorii6w.- I E l E na. gr. st. -'--, na kw. mj. 162. Zvt.o 8~abo. 
\V,~eriie, placoJioia nf!1 dawn~ej .pO l ,rs. '.{,;-) Wlmjąnk~: wczorajsz~o'Pożarze W . T, . . cG R A M t '~'". 128.130, u~ wrz. -, DII. w1'z. paż.1211/t , na paź. 
50, kop. za'pud. Na: Rynku ~NowYI?l, do· po.sesyi p.Ot~onaJu.lius .. za.·ęe .. ·hulz .. a.;u. znpeł-I,. llBt.127. na liSt. gr. 127, na·gr, .st.-, naat,lt. 

. b li d . l- - -, na.l~. mr •. -, na mr. kw. -, Da kw. mj. 131. 
'Wozy pszeDlcy y y Jar zo ma~e, a popyt ma~y s7.ctegole~ za~luguJ,!:c~m :nu.. 'laz~~ I' , . ;Spa,ła, 1& wi·ześ'llia.,:!{orespóndr:lUcya "Pra- ,J\1,:zrrw·n w III. 120-181). OwieR tańszy, w m.108-
na Illll! .. flI,a:by; ~ppl;edano lQQ ko:n:y po ,6 ?Zellle. W pokOJU zaJętym JUz. prze.z oglen wit. Wiestnika:". Dziś o godzinie 10 .- .. 148, nil wrz.-, 1111. Wl'l':. pai.1091/. nom.· na pa.ź.list. 
'Ts:.15. k0l?:_!ł,? 6. r8:45, kop ... Naz.'yto po- l pelnym dymu znajdowało SIEJ dZIecko w .. ~ '. ~ .. " . Zlana 10S'Iłl na list. gr. 108T/"ns·gr; 8t.-,Da~t.lt.-, no. 

<. ~ln 'l b .- ·d' .~ '··d"'·k Ił: ł" ,-" ' .. ,. ~. , NaJJasmeJsl P!tUstwo pl'zybyh koleJ'n iwan- kw~ maj IlIl/~· Hroch warzelny HiO-200 U pa-pvt'·i:óvl'mez y s a y, sprze ano go Je na o ysce, a w}'ratował go czeladnik komi· 'li steWlly 135-14./), Olej luiany w m.-,-, r:tsl'll.ko;'y W 

350 korcy po cenie od 4 rB. 60 kop. do niarski Wladysław Oluuielewski. Dzielne- grodzko-dt1browskl! na przystanek Oleń .m. h. hecz. 43.3. Okowit" w m. b'" hem~. SS.5. 
4 X.S .•. ;$ .. O.:.:~.op~. "pr .. óc .. ~.,. tego. ':kupil ,300k.orcy .• m~ młodz~eńcowi nąlęźy si~_ p.ubliczne, 1JO-\ gdzie zostąli powitani przez gubernator~SZClecill16 września .. I'R1.r.llim, bez zmiany, wm. 
Zyta"uąd~slaneg0'f SIeradza,. Pi ,N. ,Brode ~zl'ilkowame za odwagę, ktorej dowód .zło. piotrkowskiego Ziuowiewa, deputacye z ló5-157; na.wrz.paź. lM.50, nn. kw. maj 163.50. 
i z'apłt\CIJ> po 4,r§;. 65kop~· z .. qdstaW!łi W zyt: .. .... Zltll he~ zmiany, w mi 116-122, na wrz.pBź. 123.50, na 
cilłg-a :}Wg9?-n,i~;::Q~sa .,' ą?WiHZ~?no.m;atoi< ,.J-,-J. łłi~porz~dki .. Na ulicy ,Rpkiciński~j ch~ebe~ l solili o,d. mIast Tomasz~wa l. Ło- ~:t. ~~~&~~~'w.m~]~ł,2~~ep~~?~'{llsCi~~~o:IB\Vw~: 
pópjtn.!Lp;le~o,byt p:()pry, ,!>pr?,eClan~l.OO le.żą od. dłuiazegoczaBukupt kan;tien~. w, dZl: ~r,a.~ o,dw_ło.sclan .. Wychowa,~;CY.'l wy- 38,ąO, na wrz. paź. 58 4.0, na paź. liat.88,50, na kw. 
korcy po- ceme od ,2. 1'S< 50 ,kop. do 21's. meład2ae, pozostałe z robót brukarskIch' chowalllceIJłleJscowych .' zakładow nauko- m"J 40.4.0. < Ol"i R!mIIlY oclony w m~ 10.75. 

~~js~#P~bl;f~~~d;:~~t::·~~rob~~:.tftrg,.:Vf.~~~-.. ~~}t:a!~:~t~~~ n:n~;Y~~ę ·~~i;~~zd~il;a;~~ l :~::lh~:~al~y~;~~~n!~~~~!~~.g~~ń~:;c~~~ n~ltin~~~2~;j~E~~~r;.~~~;:;~ft~~:i· 1;8:::~: 
(_:) ZgIerz. będZIe m1at kSI~ga!!llę, ~a mema wyboJow na lllnych ulICach, chocby I . . d N" ś .. h' p ;. W uon:lU.v.lule, bez zmiany,. inne. artykuły leniwo, po· 

t··· "'t"'l- .. _·t . ł le·ule"t: ' , ,..... W lb k" d' d'l przejaz U .r aJJil llleJszyc allstwa Z y. mYSlnl dl b . . ;() warOl8.!l.ll-OweJo rzyma pozwo. OuY-np. przy rogu . o ors leJ, g l!;leO"ogro- . .. :.' ó .. ... • •• ·.·....k e .. o. rn. ywcow. <?d ostatn.lego ponied.zial. 
waiel taultejsz'y' p. Kar.ol.Wolf. Mleszka.ń.- m.n.··y .istnieie cona.J·ru. nieJ'· o.d ro. ku.. . ." sok.l.e.g. o .IJltew.skle .. g.o do Spały wszystkIe ~ d?W16Z10no obcego zboza: p9zeńl3y 1)3,710, JIlCZ' 

d d t k l l~ l h b ł ml6nIa 20,410, owsa 45,240 kwr.·, 
ey radzi będ~ lliew~tphwl~. temu prze Slę- .. (-) Dziecko czteromiesięczne~n,alaz!aw.~ aeye n!1\9 eJRcl,I. ze aznyc y y przystro- lqndyn,.15 września. Na wyb\"Ze~u oila.rowano dziś 
wzi'ęci-q; '. :.. . ........ '. ....c. .. lesie pod Koluszkami kobieta z})ierają.ca,jone cyframt Najjaśniejszych Państwa oraz 3laduukI psy.enioYi pogoda pilIkulI.. 

(~)'Wszel~ietp~arY ,~~~eg1ane'na st.a?yę gtzYb,fr. "T~g~bla.t~n opowiada, że,'żydzi girlandami ~ żywej zieleni i kwiatów. W no. wa~I;~!~'a14.B:r~el~:i~ ':,urowleo. Mixe,lIlUl'nbere 
~()dz,0a. dma 1 'sle~plllado l :wrześma, a tamt.eJi'~ cI ,l cIeli dZle.cko t? ode~rac,Jako ey stacyebyły iluminowane. Minister dróg . lIverpool 15 wr:z:ośnia, Hprnwoz.Jnnie pOOY.qt.llOW". 
mewykuplOne do dma1. styczn:3.'lSą7 r~, nD:leząc~b.ezsprzecz~Ie. do lChg~llly,.nato:-:. br'· ;"1 . P .' .'~ dl ...., Przypuszozalny ohrót u,oon bel; mOCno. Dzionuy 
zostaną i,sprzedane .wdrodze hcytacylpu· : mIast )tobleta odmowIła wYIllł:llla p.zlęcka}Pu l~nJC~,: o~.S16t,;,,:r.0 .. ~OC1ąg, .,,:kto: dowoz 2,000 hel. 
hUcznej.·' ..., ........... ,domagając ,się dla. T!iego chrztu według rym Jechah NaJJUŚl1leJsI Panstwo. DZIŚ tez Liverllool15wrześnla.Sprawozdauie li:oUcnwe.Ohr',t 

(-) W Pabianicach· urząd'laJutroJ.po~~'obr~ądknłacińskiego.Ciekawiśmy, jak si'i} ! Nujja~lJ~Bjiłi .Pańs~wo wraz z Wielkiemil.~~~~~~~k: ~~Żk~~~ku~~iQtyl :t~~jn~~O ~id~ 
trze tamtejsze ~owarzys~wo st.rzelec H', o· skoń~zy t~ spra~a., ... .. L Ksiq,żętailii W Łodzlll1ierzem Aleksandrowj~ dllug amerykańska na wrll. pa:':. /)lls; na !t. mr. 
roczne ~~rze111mepr~mlow.e} zB:Pl'asza .do .(-:-) ~a~łą zmIana t~mperatury. hardzoJ,es~c:4em 'i Mikolajem' Mik6tajewiczem' lnłod_5/6~' na cZ. IP: 6U

/6t p. Ametykuńska III h p. 
współudztalu czlonkow sąsIednIch towa.:mebezpleczną, ZWhlszcza poupalach:tak·':. . ...•• ;,.., . ..', .,., ... ' . .; dr?zsze.. Egyptlau brown good hm GUlu K,..y' 
rzystw strzeleckich, jakoteżamatorów st.l'ze. dlugi~łl. Radzi się ostrożność .. 'podwzglę~ .. sz~m, wYJ~zdzah lli1;polowanle .)la dZ1kI, ptum brown good 7

1/.& p.' , o 

lania do tarcży.' N adlujenianiy, ze aIriato- MUl 'stroj.u, .. i zwlas~cza. .. '.dzieci nie,. ,należy· ktorych. ub~to ; sztuk kIlka.. ;":. :,'. ,. c..:. NOw~Ylirkj15~rześnia. Bawetna ;91
/ .. ' w· N. Or· 

l . b . l .1~iu'lel,9; ... O!!,J skal~y rafinOWBTly 700to Ahel TeNt 
rowie wnoszą opłatę od k~idego strza u ~ wypuszczacz mies~kańw ~e~ki:em ·u ·ralllu~Wiedeń, 16.września. Do "N. Fr. Pres .. 6 fs,·w ~'lIade.rfll 65/8, Sllrowyoll1j wkalny 57Js. Cert y-
to dość wysoką .. yv ~odzI opłata. wynOSI (-:--) Z te~tru. Ppl.edstaWleme dane .one- ;se" donoszą z Sofii: Wczoraj po południu il~ł\~j'P1I'!l. !uieS-P/2 c; Miłka lJ r1. - <l. CT.er. 
na strzelDlcy tutejszej podobno 3 rs. za gdaJ w letmm teatllze: na rzecz strazy o-! d t~ ~., . . '. t ' . d . ol1!'-p'~zeJl1<'s. o:r.i';ui w ,mi~j8i1n86'/t 0'1 Uli. wrz. 
t. "" .~" .. ' .. .. .. . . .. .. ." . h'.·,.·t.···· '" . dł' .'. d .. l o czy a ... prezes nl1ll1S row w. zgrom a ze mu 86. c" na paź. 80/.t c .. ,.na l.l.st. 88. t/t c. l(llkllrl', rzy swzaoly; ... .. . gmoweJ oc ą nlCz;eJ, pOWIO O SI~pO wzg 'il- I . .. .. ..' ., ... .' . ,.. .] ( ) 50 U k f M J 

:«~.~) Zajscie: Podczas ostatniego poża~u; dem pieniężnym wybol":l1ie. Sprawozdanienarodowe.madres do, NaJJaśmeJszego- ?es~·4:1: .. Il()\rtn:wa· (fail':IRici; (l~l~t.l'em:rl\Vil~~~ivR;~~~? 
JakI ~Ię zdarzy~ w do~n~ p . .ottona Julm- kasow~ podamy osob~o.~Teatl' .był .p.ełny~ Irza ,RO~yli ~dy skQnczył"~dezwaly SI~ h~ Słolllua77/a• Frachhbożowy JlI/% ... 

TELEGRAMY GIEr.l)(HVJ~. 
sz~ ęchulza, mlaJo l~l1eJsce bardzollrzykre a. zwaz~wszy .ll~ddatkl.l podwy:szem~ ,cen: cłneokl~skl. 'Adres: ,l?rz.YJ<ę~y został bez 
z~JśC1e, ~harakteryzuJ~c:e ó.?~kona~~> s~osun· ~szY8tklCh 'r,ueJsc, m~zemy śmIało II.C~y6, rozpraw. RZ!1d przedstawił.wniosek doty
kl, panujące w.naszeJ strazy.ogm()weJ.'P' IZ kasa strazacka otrzyma wcale powaznyi . d ,; k ",. t bl·· 
Ęantor, t9po:rnik: .. oddzi~łu pierwszegpi za.siłek. ..', ., .. , . '.. ! ~zą~y z,ap::o.w,a :~em~ w. raJu s a~u o.~. 
wszedłszy .i;la !lt.J;Y@. pallJi(.:egosilj .budyrilm,Przech9dząC do samego przedstawienia,zema. };:,a~lo1' ,Panow . lp,ulkowmk ,NI,kI';· • Giallijl W~rłzaw$ka. 

, ;il!1c:Zl);! :z;ale\v!19,",o.gień.,gąy llaglą . p; .. Wer· ;at:aczejpo'z~P1l.:"'Y. jak~'przygotową:I!ó:dla; ,'forow oh~1.y.ma1i 'pózwolHn~ellapodapie: ~i~Żlla~nll zkoncem giełdy. 
gau, naczelnik ,o~działu,(kugi~go,.~a.żąd?,ł, public~ności,. winn!śmy . ria~przód".vyrazić Idoą'yJ;Jll11yi, o~oupraszali. . .... . .. : ... ..•. 'Za wekslo krptkotern'tinowe. 

; a~y, p .. K.Op~SCIl a:ve atanow~sl!:o l .wzlą;ł.Jl~namek,olJ1],te~oWl ~rz~dzaJącemu, za wz~-1 Sofia, 16 września. Adres do N ajja{juiej-n~ _ Berliil' ~a l~';ntr: ' .' 

Z c1l1la 16 Z dnia17 -... _~L __ _ 

... 

SIEJ dogaszemaogmlt ze strony przecIwneJ •. rową starannośc,:ktoreJ dowody spotykah., C,,·' R . k' "h l 'I',.~on{~yn ,,' 100 f . . • 
'Rozporządzenie p. W." było W wysokim śmyna każdym kroku. Ogródek uporząd- .s~ego, ..,sar~a oSyJs leganc wa Onr;p~z.e~ n Wi?d~iI." ioo :: ~ .••. 

[,090 
1<"31 
41.10 
8240 

50.95 
lO.S:ł 
41.15 
8260 ,stopuiu:niep;raktyc.znem, gdyż p.K. staną1kowfl,no i pI'Zystrojonó, 'Yytwornie lainpio· "z,gromadzeme, uarodowe, ,został \Vc!lm;aJ; u . ~ .. . ~.: 

pod wi!ltr" slmtk~elU :czego' mógŁ rz~czyw.i-nami. Alejebyly skropione i czysto wy- I Pl'zęz . deputacY'ilwręczony w agencyidy- List,y ~~i:;f(1~r{~at~l~~1~ . 
'-Ęcie położyć tamę dals:r.e~u szerzemy Sl~ miecione,.a po kąta.chuiEi kryly się "QrJ.!.dy ; plou\a.tycznej rosyjskiej. Dziś izba dysku. łl?9.I'OŹ. WHchodnia .. ., 
ógnia .... D,ot.ycbcz.acs jeszcze.·wsprawle tej i· {jmiecie. Podczas przedstawieriia .~~wie.~ towa6 ma :nad odpowiedz~ą na mow~ l'e~ [,l. ty: ZR.R.Ziem.z 69r. &1', 1. 

niema i. i* sżc.~~góhlego;gdy~, ,p.. Wer· tlat;lo beilgalskietni ogrilf;mi o~l'ódek . ?ll'O~~' gencJi~ . Pułli:i rumelijskie wymaszerowały Litt Z~UI:'W!:~: .lfe~10 l i 
gauru~gł ~ydać. ro~porZIll~zeme .mepra~- rnaItych,punktąch;. z UhCy;WIdo~ mllullll'!st: d wczora" doo'ćz ZD.. . '. "Y~, 1).." II 

93.90 
100.-
100.40 
lflMO 
99.40 
93.70 
!l8.-
97.!ló 
9650 
9526 
96-

93.9l) 
100.-
100.50 
lOoón 
9ruo 
!)fł:70 

. 98.--
97.90 

. , 96.50 

,ty.czne" 19dyby:tylko na,tem ~lę ~kon-nowanego, .ogrodu przedstaw,UL~ stę bardzo l Ił '... " J ...• J Y Y :.. " " II n ,'I Hl 
,cz:y.ło;~ożIlab~ ,napisać w"aprBjwle teJ,Ie. 'po,n'iltnie;,Stl'ai ': ocbotnic'~a,,, utrzymywa.!a, "Konsta,~}~nopol;.16. w:zesllla, Zpo~odu .n ." , _ o. IV 
dWIe Jrilka:.:.wIerszy ... Lec?'zobaczm'y do śCIsłyp~r~~dek 1 ład w CiągU. cil-łEigo WIe· wypadków cholery, 'Jakle wydarzyły SIl} w LllILV ZWIt, 1'4< locl,,1 8\l1'. I 

cze~odps~lo mist'ilpni~., P. Kautor .wobec·ozon!, tak P~'zy w.ejś~i~:g~ćiwlleril;.,')a~otceż I :ą1l4all.eszci~c L)ia.aJ?ie~tQwal'y:,.i <pasaie~ ::;; :: :: 1ft 
.ta~leg~: Dleprak~ycznego rozk,az1l: robIł .da-·przy. wszystkich. :n1eJscacJi. Prze~ rozpo-ll'owieiPJ:~yhywajlłicy tu z portów naddn· Giełda Berlińłka. 

95.21> 
. 95.-

lej s"Y'0Je, :~'wte?y P" Wergau , l!rzy~koczył częClem .~pe~etkl l podczas. antrak.tow ~rzy~1 na.' skichmuszą p~d-dawaćsifJpiEJCiodniowe' HanlmoŁy l'osyjlllciBzlltil.r.. . 
do mego l .chmal muo~,e.?rac. '~ęza!' gdy grywała ~rkle~ti'a artylerY.1Sk3. po~ dyr~k-l J.,.. . J" "n ... IloAt. • 

~96,95 
19S.75 
1ge5I 
W6.l!O 
194.96 

196 '/5 
196.50 
196.80 
196.-
194,5 

zaś p. K.,.~Jle od~awał .. g? 'do~~'~:v<;tlll1e, p. cY9! p., K.lrszfmkla. Repertuar teJ.· Ol'kIe-· kwarantaum6. .. Wlll,~la Illl Warszaw\) . kl'. 
W. omal.mewszcztY: Z mmboJ~ll zacz.l1ł' stry file Jest wytworny, ale wykoname przy- .. Peterabn"g kl'. 
tak szarpąć węzemf 1Z p.K.,· wldz:lJICD,l~·zwoitejzriaćusil[lą. pracę kapelmistrza. OSTArrNIR WIADOMOSCI HANDLOWE. :: LOlld~n~. 
bezpieęzeństwo:upadkuz wys()~OŚ_Cl" pnśc~ł .. Towarzystwo p.Grabińskiego odegrało ., ,,' lU: 

20.40'/2 
20.28 1/, 

161.90 

20.4.0 
20.2\1 

16190 
17/~ 

w~ż~'. W fa.kie :p'ow~~s~yn: wIdzlm! ~aJ-'op(!retkę'"G~spar?ne/' .z g?d~1Jl u~na~i~ Berlin,· 16 września. Nie mając żadnych '~ Wiedeń kl'. 
przod,~hu.~owate:obeJsc18 Slę,Z strazakl!:':1ll nSllnoś~ltli .zaprezentowama Sl~ JaknajlepIej h . !)yskouto prywatne 
naczelll1~a. oddZIału, apowtorę fakt n!e-przed' hc~nem~udytor~un:' Pani Ja:-szew- wainiejszych wiadomości politycznyc., am 
posluszens.twastarszęm:'-:1<e strony !3tr~za- sk~,' pomImo WIdocznej medyspozYCYI, od- handlowych, giełda zachowała się dziś wy· 
ka .. 90 .Slę.~yczy oddzlał0V!ego, tomuslmYśplewałaswąpartyę ~umiennię, za to l)an czokująco. Ruch był bardzo mały, waha
nadmIemć, l~p. W,', czło~le~ze ws~eę~- i:itruczyń!lki, byl'przy glosie; jak rzadko, ~i~ k~rsów. nrezna?z~: .. E;or~ys:nie wyró· 
miar'z~cuy; z.ch~llą. w~zlaUla !la sle~leśpiewał swobódnie,~.h,ęz forsowaniagarąła,.zmł SIę dz.!ał pa~leI?W. zagramcznych, w 
n;mnduruprzeobraza SIę I ,wpadaJąc .w J.a.- ,co zazwyczaj ,źle usposabia słuchacza. Pa~ kt6r~m pOZ~CZkl. losYJslne b~ły: bardzo po~ 
kiś dziwny; szal, bardzo c~'ilsto :samDIe WIe, nowie Idżiakowski i Jarszewski oraz pan- sz~lnwaI~.e ,1. oSIą~n§,łr, ~wyzk1. Na . gl~ł. I 
co robi. P. K. znowu me P?sluc~~ł star- uaSznebelin i pani Grabińska spisywalild~le, zbozowe) osp~l~s,ć wywoła~y domasIe-, 
ązego, lecz nie nal.eży; zapom~nać,l~ poż~r ai'il doąkonałe. O~kiestl'a nie wyrządziła ,ma ? ,dob~yUl ~?.?~~aJu~a~tofi~ n!l S.zll1s~ut I 
miał miejsce w dZlelUlcy od~zlału pIerwsze- .ani jednej niespodzia*ki a chóiy złozyły ,tudzle: mepom~8~ e sptaw~zd.ul1a l kUlSy I 
go, ~ w.edług -zwy.cz!lju P~zYJ'iltego;w str~- dowód przykładnej ,.karnościJ -: slo~em, ar .. Il~desłane z targow, zagr~n~czn'ych. 1 Psze.l. 
i,f, . J~śhp'rzJ; 9g~lQ: ~zlała . wsp()ł~ześme tysty.czna~trona. pr:ze~staW1eDlll. me po~o. ~lCę not0"l":a~~~ w kO~Cll U1ZOJ o l 1 !:J,m.,! 
kIlka.o~dzIałow,:: ~,~aklm:~azle dowo~ztwo stawH~łH. Ule dO',zy~zema. Z te~, wszy~t- ,zyto p:zeCl~;,lowO ~. m.. '. ~ . j
obeJ' mUJe .,naczelmkoddzlału . w ktor~go kłem ·publicznośc mebardzo była USllosoblO- . pet~rsPllrg, Iv w~.:z:eS.R1.a. Wl'lkBle DB. ~,oU[l~n 23 132,. 

2 

. .. .~ , .. ' '. '. l dk . .. . . ,., . lL pozyczka wschodnIa 993/., III . pozyczklt.WBCho
cy:kule zdal'zyłsI§pozai';< w,wypa. u,. O l1lJi,do'}abawy, ato z P?wodup.rz~JmuJą-ldniarJ lUO, 6% 'renta.zlota185; 5% liBtjzasta. 
ktoryIIi mowa,pozal' zaszedł. w dZlel~lCy cego ZImna. Paltoty, merzadko !'·zl,mowe, wne kred.ziemsk. ló;j1/A,ś.kcyebankll roSYJS!rJ6QO 
oddziału. pierwszego, p; Wllrgauzaś Jest płaszcze i szale świadczyły wymownie, że dla handlu. zllgrau!CZnel:o .833, • banku .dyslmn to~ 
naczelnikiem . oddziału . dl'ugiegoa· zatein sezon . letni nrwał się nagle po szalonych wego pete~sbnr!lkiego 7,74,'· wars7awskJego 312, 

. . . t '. t . k' dO.' l • ł h··' k·',· . ":1' .' ... d· . petersburskIego bankIl mIlldzynarodowego 494. 
P?wstaJe py aru.e~. (lzy s ra~a -; o ... zla ~ upa aą ,. JB: le znosi l.śmy Jeszczepl'ze trze- .B9rlin, lG: września; Bilety .1lanltn . roaJ:JaJ~~ogo 
pIerwszego, pOWInIen .. go. słucha~, c,zy tez ma dmamI;... . L, K. .196.95; fOl. hst.y zastawne 61.50, 4,°/0 lIsty IikwJtl,,~. 
nie. Rozstrzy~nię.cie t_ejkwes~yi należy d? .. (-:-} :W teatrze' Victoria od~§azie. się dziś cyjJla~7.~1I, 5"flIi~ZyCZ~fl.. ~Bchodllia ~I ~~,,60.,!~, 
rady ża. rZfldzaJflce. J,ktora powmna.. 'prz~wl- Wleczor kupleŁowo-deldamacYJny p. M. Bor- II~It·em18r 60,50, 4Io1p.°;o;Y9c'77.6"'0 Y.kJ880 I. 81/~~2A 5

20
'0 . .• . oz • OZ.. d .... . .... .. . 18 yr:aS.ILwnerOSyJ8 Cle ., npouy 0" .I'j....... ,. 

<ązleć wBz~lkle wyp~dkl ~ego ro, zaJD l na- dyczewskl~,gO .... ',. . fj% pozyczkA. prcmiowaz 186łroku 147.50,tllka~az 
prz;ód W lllstruk~yl powlDno być orzeczo~(-:--JD,ZIS ,w letmm teatrze Sellma.ał~a~o· 1~66 r. 138.00; f>,ltJ}y{lI~.an![1l r~ILml!o,wego, 8~!751 dy, 
nem' kouo nalezy sŁuchać. Tymczasem rOWIe efekŁowwystawowych b~dlJllnJeh me· ~1,ontow6go 74.10; dr. zel. WIIHz. \~wd. 292~5?; ak. 

, b. .• •... • d" . l 1 ·d .' h D d . . .. l' cyo kredyt..,.", .. ~Ilęt,ryacklo - - IllIl)IIO",q .. " Jlo7.Jo7.ka 
straż nasza ochotmcza, mlI~lO.zteSl~C~~ e· a. Ił. UOlee. ę·. . anym ~ę Zle prawe znvy rOBvjBka 99.2iJ, 60Jo renl,fl .1'()~yj;kI!I13.20. dj'akollto 
tniego:oisttiiepia, do dZiś dn~a nl~ ,PQ.sla~~ faJerwe!k wystawowo.s~eUlczny,:zatytułowa· :ln:~. pr.vw":t .... 2 oto. 
i.~dnefjnstrukcyi i jakoś llle~oze. Slę Jej ny, ,:d~l~lem w 14ob~az3:ch" a na~wany lOn~Y!l. 16, września. w~l)tndllia. IfoDa:1I1 100 13/16, 

<loczek" d· weJ' rady· zarz~dzaJąceJ,ktora Podroząmt około . ZIemi w 80 dniach.» pruskie .tO/ ą H:OIl8uh .. HW/2 • ,.lm~c, !coD\v. la li
/16' rOB}J" 

., . . ac O . ,s.. . S d' N"··. 'd .. 'k .. d k slt" 111M. \I 1873· r. 983~ 4°'. renta dot... tVeg. 
nl.ewiad.c)}n~{)zem Jest z~Jętą., .. po .zlewll:~ le. Je~t to WI OWl~. o nowe,. zawsze Je na 8/)518' eglpąklł. 743i~,hiJ.~;ka ottmnai'BkltlgO 915/16' 

my si~, iż·:rada:z~rzą,dzaJąca.~ares~C1e wetl znajdUje spory kontyngens CIekawych. 10,,,I"'1'<1y 89/16, !l.key" lcan"fu yuozlriego 793/.> 
:r~y W tę sprawę l postara Się p ~ydame . - mocno.. . . , ._. . ' _ 
i.nst ule' ... kt'" każe kto 1 kIedy ma . . , warsza~a, 16,,!rześnta, rargnn placu. WItkowskIe· 
... rcy!, w' .o~eJ ws .'. .. 'w- KRONII~A go.Pszemca Bm.ll)rd;-:-~-,· pstr'!;} dohro. 560-
"Pl'aw~.:r,ozlra~ywac przy og;mu,; w przeCl KR A 10 W A łZAGRA N I C Z N A. 57P, biała -_:"_--:-'" w'ybor~wa 625-060iżyt~ 
:!lyru zas razie okazało}:>y SlE;), ze rad·!t na· ; . wyborowe 450-475,.· śl'edme. ,. wadls-
~el ati'ażiiic :a;:nicńie robi.. • . ..• . . we ---i jęe?:mi'lD 2i 4-or;'l:d:S.15;-410, o.wiea 270 
';'C-S, Y,. : ,c.' .- ,l nk6w łódzkiej Pozarija .stacyl. ~ dni~ ,Ub. m. -Slójgryka37ó-.420. r?:eplkletm ",--'-'; zlmo~y-

Giełdaloudyńlka. 
Wekelena !>owrah\lrg. . 
Dyskonto al/J . 

T A R G I tÓ O Z KJ E. 
Pi!btlJk, dllia 17 sierpnia 1886 r. 

Stacya towarowa. 
Pszenica: 

100 kor. po 6.25 rs. 
-'- kor. po - rB. 

Żyto: 
- kor. po - rs. 
Na N owym Rynku. 

Pszenica 100 kor. od rB. 6.15 do rB. <lA5za kor. 
Żyto 650 kol'. ,,: j, 4.60 do rs. 4.80 1\11. " 

Owiea 10;) " " " 2.50 do rs. 2.80 za " 
JllclIlllienia -" " ,,1-: do rs. -. za " 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
Maltońsłwa 7.awarte W llnill 16 września: 
W parafii kat.':" 
W pnrafii ewang. -
Słllrolakochnny _ 

Zmarli w· dniu lG.wrzMnia: 

-

· Ka~ollcy: dz!eci do lit.t 15-t.1l 7:1111\1'tO ~, w tej 
l!CZb16 chlopcow 5, dziewcf.ę,t 4; d01'osłych l,w tej 
liczhie' m!),?:czyzu 1, kobiet:..;.. 110 mianowicie: 
Józef Miiller, lat 75.' . 
· Ew.ailgelicy: !1:<:i~lli !li? lat l r.-t,1I zm&l"to 5, .... tej 
l!czh~e ohlopco\v S. r1"lf!wezlj.i 2idoroplych 2, 'w tt1j 
hczblC mężczyzn --, kobiet 2, a mianowicie: ' . 
.Amnlia.· Woder, Io.t· 40, KrystynaKarolina Miinich. 
lat .72. 
· St~rozakonni: d7.iQci ąo lat 1ó-tu zmarło 3, w tej 

l!czl)le chłopoo"!' 5, cI~lewczIiJ-; d()roslvch-, \V tlij 
ezbie m\}zczyzu-, kobiet...:.; a mianowicie: 

str ~;~g~Jne }:~branle: cz. o _....., na. stacyi Ohełm, nowej kolei brzesko- -,_rzepak raps~lm~ ---:---,l(l'ochpolny --:--:--'. USTA PRZYJEZDNYCH. 
~Y'~~nIoweJ '?chetmczeJo?b~dZle allil w hel l" sam si wraz z l'amp!Ji maga· ollkt:i800-79p9,' ~aso!n .900.,..lOOOllakor:r;ęc: kaszajll' Hotel Hamb~rskł. Kalmar .zWilllll, Li-

,~O~1~dz!!i.lek,:cdma20 wrześma f. b. ogo~ C ms uel p St \ . oko,to 1's glanll.lOO~120, J!lllZTmaDnI1 -:--:-:-:. gryt:1.., grnbl~ --:-1 port:;; Ostrowa, ChiterrllllIl z Tlllczyna, ·Mal·gnUea 
": Zlllle.wp6ł GQ ... ósmej·.'wieczorem W ·sah zyn t9wa.row~.: 1'a y. wynosził . m.Q,~a parowapszeull~. 3/0 21O,-24?, ":/0 .1.90 ~ 2JO, ? Charkowa, Szacki" l\'(oskwy,Rozeup~~g z ,Polta. 
Paradyzu' 'W ".< 'clorlkówiebezwyj4t"·5,OOO.. '. '. .. . . 11l0-190'l~11,4;~-}ł)0, llIU~--.-120,.zytnJa pytIo. l wy! AłmBz\'. Berayo,wwa, WlJ,lla;clł z BIałegostoku, 
.ku m ,"', ;s'1.Y~cy Z b' d _ 'Urodzaj w~glel'ek dopIsał nnJzupełmeJ wana Nr 1 l 2-g1 125-14.0; olej rzepakowy do 450, I TaJ c z D.l'n.!l.h1.\rGa. 
. aJą stawIe Sl~ 1.lą. ,ze rame W mnn u~ : 



DZIENNIK ŁODZKl. Nr. 207 

o Ł o s z E N I A. 
· Ogłoszenie. ., 

N astępujt!cG . ksilłźki . Sił do naby
cia wksięgarnjach .. miejscowych; 
l. Książka do modlitwy dla pożytku 

·niewIast polskich wyznania moj
.żeszowego,. ułożona przez J. El-
. zenberga. '. ' 

9. Powieści z pisma świętego dla 
mł'odzieży wyznania mojżeszowe-
go przez J. Elżimberga. . 

3. Przewodnik religijny, dla młodZIeży 
wyznania mojżeszowego przez J. 
Elzenberga. .. . . 

We wszystkich księgarniach krajowych i zagra
nicznych jest. .do· nabycia sławny romans 

Gny de Hanpassanta: 

PRZEZ KOBIETY 
(ReI .. Ami). 

Oena rs. I kop. 50. 
4. ModlitWY dla dzieCI wyznam a mOJ

żeszowego, ulo~one przez .• J. El
zeubel'ga, (oddZIelne ~la dZlewczy-
nek i dla cbtopczykow). ,. . ,. .' . 

5. Książka .. dO czy~an~a, zaw~erają.ca ~SZCZEPIENIE OSPY--u 
przedmIOty dZIeClOm naJpotrzę- ~. .'.' .. '. . • 
bniejsze, ułożona przez J. Elzen- ochr~mnej wyłącznie. krowianką, odbywam jak lat pOpl' 
berga.. k '. t k·' .. dnich codziennie od 2-3 popołudniu. 

6. Wybór baje, pOWlas e l po WIU- C l;', •. . . 3 ' . 
szowau, do uzytkum:lodzieży przez ~llttSZcZ~pleI!m IS~ .•.. • • ... ... ', 
J .. ~lzenbergl1. . . Wesrody I niedZiele dla mlll~J zamożnyclll's. 1 k. 50 

7. KSI<!z~czkapoczlłtkowegoczytama Bł- J. J17I8ŁOCH.I 
polskIego pl'zeZ J. Elzenberga. • • . . . . 

R'UCH kalendarz Encyklope(lycznYI na 404-0-0· nowy dom SS, Scheiblera. 
rok 1887 obejmuje: CzęŚÓ ko-

ścielną, astrollomiczną. meteorologicznlb. =,::="/="/~, I 

Polity~zny układ świata.Koś
ciół 1'Zymsko·katolieki w ROBSyi, Kr. Pol
skiem ipogranioznych· prowincyach. Oś
wiata i szkoly (wyszczególnienia i wa
rUlJkiprzyj~ciado zakładów w,Cesarstwie 
i 2:agranicą.). Istytucye nankowe. 
Literatura (Życiorysy wszystkich lite- . 
ratówżyJlbCycb. polskich). Prasapuls1,a. 
Sztuki piękne (życiorysy wszystkich 
lUll.l!.l.fZÓW J rz.eźbill.rzó~. .ZJlsjowość 
kraju (krótki przewodnik po· miastMh 

.i pkolic~ćh).lnstytucy.e dob~oczyn~ 
ue - Hygiena, publiczna- (Wody 
mineralne,.stacye klimatyozne,16tDie\mie8z~ 
kaąia).· P .... zewodnik prawny. In
stytncye kredytowe i asekunlc)'jne 
Przemysł -!Handel- Komuni
kacye~ Instyt.ucye iycia towa- . 
:rzyskiego. (jeDli. 25 kop. Z przE'syłką, 
kop. 30. Wyjdzie w lietopadzie.Zama
wiaónsle;i;y w6żeśnje. 'P'ft~eglqd Tygodnio-
wy ulica OZ!j8taNr. 4. 1063-0 

DRUKARNIA 

·.~DZmmtl. &ÓDZlIUE ~ 
.Nr. 215. ulica Pio:Ow~~:!~~ambur8ki Nr. Zi5~ 

,~ :Dziela, broszury w polskim, rosyjskim 'i 
niemieckim' języku, tabele, cYI'knlarze, me
mOl'anda,rachunki, bilety wizy towe, adresy 
i t. p., które wykonywa elegancko i po 

Zagiłłąl . łD~M Z ~G-'H··'·~U--·-D-~H·m· 
,"VIT wydany ,za . Nr. 93 przez 
. żelazn~ Fabryczno Łódzką na . . 
, . ~ rs. 24 kop. 10 na. imię warzywno-owocowym jest· do s . 

Blausztem'a. dania lub wydzierżawienia. od !:::_ 
Ła;skawy. znala~~a zechce ;akowy talu. \ViadoIllość u wlaścićiela. do

ddao .Ila.uhc~ Wwzewsk~ N. 1110Imu p d Nr. 1442 przy ulicy \Vi. 
do FelD&11ber. 1074-3-1 dzewskiej. 1049-3-2 

UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE. 
1) Ubezpieczenia na wypadek smfer

ei~ (zabezpieczenie bytu rodziIli~ etc. 
2) (JbeZipieczenia na. dozycie, (zabez-, 

pieczenie starości, posagów dla dziewcz!łt etc). . 
3) 'Ubezpieczenie rent (z~bezpieczenie do

chodu na .starość dla wdów1 stypendyum dla 
chłopców). .' . . 
Bliższe szczegóły zawa.rte są w 3-eb broszurkach 

Towal'Zystwa. Ubezpieczeń "ROSSIA" bezpŁatnie wydawa
nych i rozsyłanych za zwróceniem się doZarztł!du T.o
warzystwa W Petersburgu, (Wielka. HorsluJ. N.t3) do 
Jeneralnej Reprezenta.cyi w Warsza.wie, Marsza.lkowska 
Nr. f44, lub do Głównej Ageutury w Łodzi (W. Wiz .. 
bek), Piotrkowska dOłU p. F. Ende Nr. 532, oraz in
nych Agentur znajdujt!cych się we wszystkich miastach 
Cesarstwa i Królest wa Polskiego. \V r. 1885 Towa
rzystwo Ubezpieczeń "Rossya" zawarło nowych ubezpie~ 
czeń życiowych 5,767 na sumlll~ rB. 16,3767290, . 

Dywidenda dla. ubezpieczouych' na. rok 1886 wy-
nosi 12°/0" 897-6-5 

WYKAZ 
cenach przystępnych. Numerów Listów Likwida.cyjnych 4.No KrólestwaPolsłdego, w dulu 20, 

J". 'nI·IB. a'·',', L~', l,·.·~ .• ·b·,n' ··lat"Z. "', '1 22 sierpnia (ł, 2 i 3 września) 1886 r. wyłosowanydł, które od . dnia. 19łistopada(1 grudnia.) tegoż roku 40 spłacenia przypadają. 
Po rs. 1,080: 

'. ." " 94 21163114.15124 S004 10454 11833113362114920115998 171601-8']26 20011> 21039 
laureatka~onserwatory~t,n;warszaw-J' l'· . W· 18

' kl" 286,1.17 240 996 56b08 923 374 95216111:224 172, 28 86 
skiego, ud:d~la lekCYJ spiew-u, n 'ln~x' '1~'I~Z ~ L . . . 349 247 417 6214 211 578 12176 481 9'U sao 2;0 221 sa 113 

.. Bliższa wiadomośĆ' w redakcyi . . '.' ., '.... l.' .Ok. Q~C)bilał~. k~nna., w dobrym 354 297 471 234 295 604 239 li83 15053 S56 308 240 f>I:I 114 
,Dziennika. Łódzkiego. 1045-1 .stame, kIlka dm uzywana, oraz 2 371 S17 472 268 341 77!ł 1516 711 76366 "Sld BOD 61 117 

, .. '. . . .' . '. !spiumaszyny 2 haSIJle 4 384 328 538 274 44b 854 S9ó 8i8 83 4409 361 329 la8 221 

O
. SOBA '.' . LEKARZ POWIA110WY ,grępli, 26 l~k.ci !ra~~miSYił.1 klap~ ~~ :~~ ~~~ :~~ ~~: ~~; *~g ~~~ i~~ ~:~ !~~. ~~~ ;~~ ~:~ 

, .'.. '.. znaJlj,ca SIę na choroby wewnętr;line i"We_!wil~, 1 ,!Uk l .ro.żue 8tat~1 .s~ ~o 583 4~8 6S3, 50S S82 925 '146 14132 1H6 M3 666 678 37ó 278 

.
. gospodaIstwle doskonale, po- neryczneprzyjmu. je od. 8-. 9:sprzedama, Mozua. nabyc l pOJe- 63~ 622 901 715 997 11093. 76~, 139 288 612 591 7ó3 414 395 

szukujemiejsca u pojedyńczych przed pol i 5 6 po poi- ~'u'I Pl'otr Idynczo. Dowiedzieć się można u 1002 630 912 8
0
86 9352 no' 814 2(,8 349614 628 939 461 460 

. 6b 1 hk . d-' , . - ~.,. . -( Vh Iiiilt a t d' "S . 168 6944117 7l 2 402' 215 8IJ9 328 362 **659 654 19067 476 669 
,. OS,. U, U. Sl(~ .za .. , kowska,dom Ende obOK fabryki J.pana .. '. ~ ~ .elna. W O ZI, ta-217 711 460 1~3 41>7 2~4 9-!{) 468 4MO 718 716 119 497 760 

,'. Wla~.omośc . uliCa Brzezmska Nr. Heinzla. . 941~30-17 Ire-1Ila.sto" dom}:lądry, Nr· 23. 321 739 866 272 618. 243 13028 673 608 712 727 193 fi07 792 
414," mleszkanta 17. l056-~ I ....', 1055-5-5 663 7705350 550 713 256'.51.: ~83 ~59 78tl 761 194 513 861 
_ . . ( 607 924 SóG 599 9~4 42!1 1366~4 68~ 888 7~9 196 64Ś 22091 

GIEŁI)Jl. W AII.!!iJZ 1'- '''t!!łB," lit. I 18 r 702 944 371 65110267 4fló2lł[) 734, 73617030 867 473 818 275 
... .. .• R .. '..ł .1l11l. (.. ,w-rzesnła. 956 994 662 717 272 8?9 ;Uą 7~6 73898 18092 6{>7 878 287 

ZA 1)ye-W ciligu gialdy 950 3104 690 95\J 413 827 346 714 .7ó6· 138 110 S7U 8&11 46l 
kont.o OopehlloM tt'~fl~ll.ku!fł Po rs.CiQQ: 

BeI
'lin. (170-,' dl. ter. I-,,-2-·dO:---l-()-O-tl-lr-.- I--.. - tradBno 1 obcill.'lO ph~o. ____ ._. _. -, __ .. __ lIO 2603 5380737'1. 9219 11[',151359415026 170031~MS 21768 23268 2M44 26562 290 . 

., 61.- - _ 64 838 456 4011 aoiO 678 63~ 112 250 670 777 406 477' 667 2ó9~ 
,," •• (169 2

/3) h. ter. 2 d. 100 lm. li 60.90 _ ' . ISO 80 821/2 4:663211 *643fll9 . 489 741 669 168' 294. 628 191 487 534 618 6 
Inne niem. miaata. bank. dl. ter. 2 d. 100 mr. 3 -.- _ __ 473 387 684 829 617 878.716 234 618 703817 476 MS 637 S3~ 
"." , " ~, kro ter, 2 d. 100 mr. ~t/~ -.- - _ 478 388 1\93 840 622 12051 746 2fi7 617 110., ,826 533 688 736 4t6 

L ondyn ..• • dł. ter, 13 m. l .t. ..,. -. _ _ 496 497 80C 8088 M9 . 107 773 3G3. '161 734 22016 150 734 27047 ~7~ 
" kro ter. S m. 1 .t. SIJ." 10.Bl __ 1033 Mil 1>62 857 157 586 196 798 396 877 898 263 824 147 426 721f 

l aryi dl. ter. 10 d. 1(1) Fr. 8 -.- .... 076 726 903 '196 976 a~8 824 399 975 976 528 860 756 581 818 
Wl~deń. .::. I~: ~:~. 1~ t ~~ ~~;. : 41.10 . - - 1596 772 909 ~9210022 . 403 832' 4841829 20026 fias 24097 87!!t>92 90ó 

'J • (181 l/S) kro ter. '8 d. 100, flor. 4 - - - - 638 818 934 321 283 504 B4cl 613 436 169 M6 113 980 .. 94e 
, dł '82.40 - 82 26 7Q4 8.596100 U22 369 602 86:, 676 5 ,6 2M 672.' 169. 9432ą014 

Petenibn't'g ••• ~ ter. S d. 100 fa. I) 962 887 141> 3aJ. 371 618 920. 638760 262 ,761 194 988 57 
, . \ ~ g 'DopełnionI ." ciłJgU gi<ttily! oS o, . \. '. 1072 909 161 360 864 676 984 678 836 364814 2182602ri liG 

Papiery IJallH~w • .s "'I' trans. ... .. AkcJ'e_ J:l.8 Dopellllo, 'WClljgugleld-y 188 919 168 491 876 .69414069' 722 858 491 816 343' 38'913 
(za 100 r!l.). 00 J:l.. ż,d, I oho.pl. J (l'Ia 100 rs.) ~ ~ ne ti·anv;. '~Ił.· ;l&n,u Icho.-pł 222 923 267608 9n 708 SI 779 924· 666837 388 42 '287 

, T --, ,~ Ak Ż 3524101 432 63'j 11012 947 . 89 819 97& 817 87'~ 474.49 367 
Listy Likw. Kl'. PoJu. dnf.e {a .' . _._ 939011 " cyeD.. Wnr.-W.l00r .. 4 -·-1 -.- -.- 442 171 497 718 2813156 203 829 992, 997 874 681 69' 680 

" " " " maJe ó _._ 93'60 --" 11 W.-Byd.500jr. 4 -.- -.- 589 213 661 774 46 162 205 855190362116523097 633 .sS 714 
Rla.Poż.WI/.lero.lQDl'. Ó -._ 100:-1 =:: '7 " II 1001'. 6 -.- _-.,·...:·'1-·- 659 ~81 ó8!J.798 116.164 316 96b 12921204 106 868 98 76~ 

" " " 11 óOr. 6 - - -.-1, -.-" Teresp. 1001'. li _._ 831 440 S6'! 8ó~ 138 424 419 977 258 210 lab 92:) 136 '171 
" )1 " II" 100 r. /) -,- 100':-1 _.- " "Fabr.-I.ódzkiej l) _._ ' , 868 664 9259038 .233425 . 493 16133291 342 183 936 214 . 810 
n " " 111" ·1001'. Ó -.- 100_ .. _-,\ _._ " "Nadwiślańsk.) _.__ -.- I -.- 2116 7127046 45 249 469 M4 277 304 350 201 990 327850 

ROII.I'oz.Pr.lH.186,ilfjIn. 5 -.- _._ 71. Banku Handlowego -.- -.- 2165080 192 49 2M 485 55116454 377 533 20925024 S67 '879 
" " " ,,18ti6Hem. P -.- -.- -'-._ w Warśzawie250r. 226 109 205 101i 296 493· 788 716 390 076 222 70 368 910 

Bilety Ban. Pań. Ros. lem. 1'1 -,_ _._ _._ ,i Wa.r. BanDys.2óOr. -.-814~' . _._, 22:l9168 331 lti4 312; Mi 814 944 476 7·}2 223 347. 380 . 958 
)I łł Ił ,.: '11" 1) -.- 1_.'_ n Ban.H.wIJodzi2501.. -.-- -.- -.~ -334 341 336 179 361 67 .. ~ ,890 969· 5~7 730 231, ~S6 ~19 29014-
Ił .. " ') lU), li -.- - - - - W rTo' Ub d' ,'~. -.- -.- - ~- 'Po .'1' .. 8. 230: , ' IV!; ,_:__:"';"; . II a. W. .0 ognIa, 

ListyZ;~t.aw~~e (~~lOO~~) Ó ::: z wpl. rs. 1242óOr., -.- --.- _._ 2921413954739'1 928811871 14782173741971~ 21272 231>72 2624128007 69732639 
lI:" 1869" I ll't A II: _.,_, __ o ' ....... - • -_.-...... " War.Tow.FCukru600 -.- -.- - _ 4.4 242 988 438· 475 990 j96 395 817 521 . 7~n33ó 33 608 6'<8 

., "...). " lJ ~ '" Uukr.,Uobn.,l f>OO:. Iii _.__ _ _ 57 1414036 6047021224.9 809 42820001 467 810 373 162719 .., 
" "" 11 "lit.R I) _-.'-_. .1.°_0 •• 4.-:-°

1

' .. ="-_'" " lJJ'. 'n' 1"~!~Óh:w 2 .... ~~rr'.::lI~ -.,..... =:=,._ 101 242 24.7 531) 708 302 864 698 23 4802-1015 4.64. 208· 823 ~6791 
" ł1 n 1t "mate l) I - V .... "L...<lUU:.. _,_ l, •. _._ 18.1 290 4.05600 71050115194 644 10:7 526 'lS7 60ft 473 831 683 
" ł1 1ł 8er.Ull~tt·.AB' ,6 I -'-.' -.- -.-'" II H6lma.uów250r._ -.- I 211 34.2 410 60.1 813. 790 284- 678 133 63<:L 348 580.520 .816 749 
JJ li IJ "l.. Ó l -.- -.-, -- II. 71 lJysllkowio.250r. -; =:= =:= =:= 2H 4.95 426 694 843. 965 31718036 16~ 601 497 718 650 927 936-
:: :::: tiar.'IU lit.a;.~ ~ . ::={\. :::i ::= » " Leonów 2/lOr. t' _._ -,-- -.... - ~~~ ~~.~ ~20 877 990 t3046 356 181) 193 675 503 764. 675 98633031 
,• 7'" " lit.B. '" . O' 40' "" t 1'lJstOCiOH 250r. S __ _ -.- -,.- A16 75 65 895-10180 104 865312 245 110 551 815' 783 31283' l.l~ 
• v 'I . =...,.. ... -= .. 1

1 
.. I:, ,·.··:.:1 _-.'_- 11

1', W. I" .. Stali 1000r. -:-' '" 2 78" 814U ... U' " II II " l'fI.B?e 1'; _ _ -.- :' -:..-' .. ','.-_.1 443 1 I) 247 15-1 434. 344.266 . 748 589 887 901. 338 33'1 
" " "Sel'.IVlit.A. fi "Tow. Lilpop, Hau. i 452 7~~ 837 ~71 601) 310. 657 468 27;1 800 64027026' 980 34:6 297 

:: ,: ,:' ,:' !~t!' ~. -'-. -,-I ~,.- 11~~~~~Z:~~\Ie:~B:·i -.- ..... - ,,637 837 ~*~ ~~~ ~~~' :~~ t6r~~ ~~~ !~i ~~~ ~!~ l:! 29Q~~ ~ii :~ 
" " 7' Sel'ya V A B. 6 -0- ., -.-), - - Hantkew War. lOOOr. tl _ . ....,., .' _'''-. "1 17.6 847 5772 4.~; 678 705 283 661 41102203'-125029:269 284 '629 416' 

_~ 99.30.4.0. .1I9.óó _._ 1,'rO"T.Za·kl.{lo·rn'l·o~.yoh ~. 9013146 866 1)03 884 71" 365 
Li:tylz~st. ~~ W~rsz.Se';:I g . =:=\ ~~.~~ _._ 8t&~aohi)~~ldohlOOr. -. _~.__ -"._ _._:.} ~~o 267 900 626 948 85~ v21 ~~ :~g :~~ 1:~ !~~ :g~ ;~: :tJ 

" " "'II" II i) 9870" Tow. W ar.l'-'ab. Mach. . l 271 ti2d5 114 970 141tiC! Ó~O. 942 565 141 250 429 780 ,(S· S "ar 
" n .,.", III b :::1 98.-: -.- Narz.Rol.iOdl. lOOr, _ .. _ _._ 1002 328 607 76811083 263 64:> 999 CitO· 539 ,262 4.66 840 763 SSO~ 
" " "'l "IV li 97'.7°.

1

' . 97.9[, .. \Va.n. 'r. Kop. w~gl~ i -.- 43 400 621 771 H3 324 664. 19075 647' 548 360 490 960 829 610 
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