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PBEN1Jl'fIJ~'::'ł.~TA. : 
, . . ."' .. - ... " : ' ... 
VEN&. OG .... ~SZEN ~ 

,-w- Łodzi: ~ 
HN\t.nie . '.' • '. . ... rs, 9 k. ,

'!'ólrocznia . .. • .. ,,4. k.ron 
li wartalnie .'. . • .'. ., 2 k. 50 

. w KRÓLESTINJE I CESARSTWIE ! . 

!bcinie. ", .'.'~ •.. ' rs:' 12k. -
rarooznio '. '. "~. :', •• ,';/'6'k.{iO. 

Prenumerat!). tla "Dziennikr.ódzki"· 
IN Waruawleptzyjmnłe skIad' Henryka 
llirszfEildlł, przy ulioyMaźąWisokiej, 
111 ... 16, wprost Towarzystwa Ęredjto
lV 'go Ziem8kiego. ' ,Tamze nsbywlió 
luożna pojedyncźe numeryiiDJriennikaP 

Gena p~ied,yil~~g~:;!m~e~ut~ kop. ~ pismoprząmysłowe; handlowe. iUterackie. 

,~I J!4fen wi~r~~ P8t1ł~", lllb za. jego 

miejsce 6 k., . I: ustllpstwem!za, 2 razy 

'()o/ó, 'za S razy 15-ofol za] 4 ra,;y20 %. 
'n,5 razy' 2~%, 'za "6 " razy ci ~illcej 

.80°10' 

. . NekroIG" : za Wdy wi~rsz 10 kop. 
.Reklamy:za każdy wiersz 12 kop. 

Stałe ił· wiel'Bzaw~ ogłoszenia" adra· 
stiwepo rs, ~: mie!ji~o:mi0. " 

odnaleź~o§ril 'pr~~w.yżri~ją,oj~h 10 rB. 

nstIlP!j~' a9~atkow6'~iÓbie~~lo' .•.. 

'Qgłoszeul'" prl:yjltlowar;e S,!: Vi Ad~ninistracyi ~,lh:ie·lIp.ik~" 
oray. w Hiu'l'ach (J.:..rosll:eń ·ll.ti.jchinILJl!l. . i 1"renulera w Wn.r"iiLwlf~ 
i vi .I',(l(!"i. '.", " .. , • • 

RI},kop!ay nadesłane JJcr:, y.WltP:eżenw.'~nill. blJulJo zwr~calle. 
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'; . :
. ~:' .'~ ~. ." -.''?.sA .: ". ~ .• ~.' .. ", ~ .. '.'~: ,.~ '~'. . .'~.' ~.'.&? • .,.. "'-. ,iii.i' '~:\.'.'~.',~. , s,tęppie :;udał; się,doWars~awy d!aobznaj· za: tounę,' wartość,2 mi1iardów'fl'ank6\V ro-

..... -:.' 3i'l.~~~WI:..'l3"I:.~Z7'\.~~~~3i:..~;~~ 1~li~11ia się .z.e stą:ąe.1ll. cukwwlliotwa wK.rc)., o.znie.Wlatach 1853-1856 ilość produk. 
€i' ;." ~ . . ',',' . ..... .......... ' '7.., • . :. .', ~: .'" lest)V~ePolHkielll. ,z tego włą,śnie względu'cyi: cukru trzoinQwego. wynosiła. 1,200,O~0 
€~ "Przy' na.,d. cho;dz.ł!cęj·z.iim. '~.e·~~, am.·h. onor 'P' ote,eic.~.ł{lska,,;:ym'·.- ,. uw;aża.li~myzu. odpowiegnie,,' przytoczyć, py"; ,tpnn,. obecnie zaś 2 mil. tonu, równocześme ci!' ~ani~. ~tawianeculFrow!li~oDl ... · ukraińakim wzrastała, produkcya. cukru. bllrakQw,eg{l z 

~ ....... ···S'~ 'ł{'''t' .'!"uwzwglęedOGIllL·IllIój }{. AM'··· .. :··I· 'H'" N'" N'y"":C': H r.:;0::~!f::!$!i~~;:'f!~yt~~~i'!~:€~~~~J;;~il:f!.~'},t~:; 
~~ ~>~ ,.' -. - ". ,'.. ; .. ~\'\i»:o.misyj. ,. z .. P .• Ob!.~ .. U. ,p~ .. B. a,.zyIsk.i.eg:o ofazEgi~t; Ińdy .. e, Ohiny;wysprantylskl.e, Au-
~łl; '. " ' o" wygłaszanych ,prze?en ,z~patrywań:nle,.lIlU- straha, wyspy Ma.urycego! BOjl,rbon, Sta-
~ł: r k al' G K' ty C b d . k W k .: si~li~)':ć zltdQw,o~eni o.l!ecui':f Kijo,wiecu- ny Zje~ooczon~;PQłtJ.dn.iowa Ame~yka.,Ze 
@I"~ Z ~p nI . rams.' eny. ar zo UIllIar 9w.ane. aga ~orca I' .k. 1.'0 .. w.' .mc

y
,. c .. 'o. w .. Il.l.OS .. I.t .. O. w. a.c.moz.,na .. z .. za. pad. le- .w.szystkICh kra.JOW Au.g.hllo. naJW.lęceJ ~pnsn-f' ,250 funtółY~ ,=' .g,q,natychn.dast po wyjściu z posiedzenia p. muje cukru .. W 1883 roku spotrzebowano 

.:' ", ::Er\,post!,l.nowiel!ia. bezpośrednio. w Petel'ĘI-w Angliil,Q83,OOO toun, czyli 68 funt. an-
€. ' AUGUST TESa, HI CH ." :1:l~rgll .śtarac si!;) ~u p. millisl;ra.·.opoparde gielskichhakaZdegomieszkańoa (75 1/'1.. funt. 
€'. ' _, . . ~,' i ra~une~ ,przemysłu cukrowJ?icpego. W skład l'osyjskich); w ty!nźe roku w.Sta~ach, Zje-

€,.; .. o,'ulic.~rWidze,v.sk. a NI'Ó, ... 1118 .... (19).'." ' .. ',<., . , ~: •.. ~y.9nu.leJ. wty, .~l. q~l~. d .. ele~a. cyi.wesj!;ły"z»a. duo?zonyoh 1l0.1.6,00.0. tonn:: ~;lłyh .5,0 fuut. 

~ 
.• '.' , . '. ,", ,:" .... '. , . '", ,. 1065' 30"S '. ~: ll.ę; ,iiIary uk~'a1UskleJ gałęzl:i;ego przemyi!łuanglel. ,(55% .. funt.ros,):~a nlle~zkanca;, we 
"~~.!.:.'~ .... '~ .. : ~~~.~~i~*~.~re~ze~B.o-~~~~_m~~.oa ... ~~.~~ 
~~~~~~~~~Qryn~kl.ImDl .. i:;, .j' ,'. rosYJsk., 'wNI~mczech 17 funt. rOliIJJ.sklCh, 

': '. .,' . . ., .. ; :' . . ," ..... .: _.' .W prasię raz po ra'Z . spotyk",my, . nówe w Rosyi obecnie,,71/ 2 f tinta, Nlc\.jw~~ksza 

. d'" 'd' '. .. ,'.... ". ,p~.zemy.s.ł je'~zc.ze .przez. ,oza.~ J.·llkiś.·'~trzym~ćj:l>. ~Qje .. kt.Y, n. o.w. e.,~amKi .. n. a l0. d~.i.E\;.s.t .. an. ęlitkon.s\l~cy.aAng1ii '.z. ,łatW?ŚCią~.ię .. , tłu .. macz! ,.' Q';':a:' ministracyi.·· .', w dotychczasowych, szerokICh grameach, wwcsp~a W8. tak Jak przed Toklem, a~a- talllośCI/b cukru tarn, a mIanOWICIe w l8SS 
" ~ W Kijowie dnia 24 lipca st;st. ()dbylo~.eti gorzej •• Tyl;ko, ,$E! cOl·az;wi~ksza.Ucz- rokuplacono, po 20 oent •. (8 kop.) lI;a flWt 

. - . " . się pb~ied"Zenie- -nowej -rządowej' kOP:lisyi_'do~ )-łł\i:p;rojektów; op~era SJyę, :zagnH~~w~rrę.~ko~-- -angielski:".wówczas: gdy jedn.o~ześ9i~: w ·A~-ą~:· .. 
P~zYPQ1p.inamy ,S~anowliYIIlPre- s{>I:awcukro'w'niczych, pod przewodriictwem.bina~ye; Da; bezw:arullbvlO słusznej ·podsta.l·yce płacono po 14 kop. ~1Io Jun!; ang, Ma" 

numera.torom, iż, (}zas Ódrlow.ić , pxże,d- p. A·.'1, Ba~jlskiegq. 'Na p'Osi'edzeniu tem. wie.o.~gra?ic~~nia prQ,clukcyi. ,Że,wł'aśnje lA konsumcyaw Niemczech . tł~!p.a.C2iY si~ 
podd'ano dyskusyi nast~pujące'pytania:1-o tutaj "liegt deF Hund 'begrabęn,",jak.po- dro~y~nlł, . spowodowanI} wysoką ,akcyzą, i 

płatę: ',: . , . czy' w chwili obecnej is'tniejekryzys 'cukro- :'Yia-dajlb niemcy, niówiliśąły.nięjedn'Okrotnie. ,prelUi~lUi wywozow.emi, . <:0 ,;Gs,łym swym ew· 
-,-.......... --'---.-:-. .,...-.......... _-'-_,..wniczyi czy tak ost(y,iżpotrzeonlJl jest~e ,;rz~do;we ,represf1.1~a i .~ą.kazy wtYIQ:Wi-.~el·ełDna kon!lull1.entówwewn1Ltrzkraju Pl1-

, ... . . " pomoc, rzą,dU Ill&.usuni~ciatakowego? Od- pad~u sI.} nie' na miej~cą j nieodpowiędnie, da. Niemcy wypłaCiły swymprodilcento~ll 
.KORES~ONDErłCYE. ;." powiedzobecnychcukrownikówbyłajedn'O- u!;ówi6 c~yba iłfe , PQtrząlia~ Zreszti! Co nas premij w.latach:· (. ."" ." 
.! • : 'ć, .. ,. , '" . '. . myśln/ł' i potwier'dzaj~cll!i,2-oczyzgadza dotyczy, to niedawno temu wypo:wied~je{iś~ " 1881-1882 44,992,000 marek 

': •• ", -t.():>'7:", się,ogół cukrow'!li~~'Y,na;.poą~Jlą; p~ze,~Iiie. my z okazyi zakończenia ka~panii premio: • 1882:-,1;883 74,3~7,YQO " 
Z ['e.fm·stwa we wr;.elo:niu, ,k:tory,eh~ cyfrę ,19D'111. pud.,J~kollośc .cu- ,!~~ego W!WOZU cukru, nasze w. tYI!l w~!iflę-· ." 1883::-188~ ~6,3q2,~OO l "i •. .-

. . •... ; ' .' "." ,. hu!ktor~w. roku ,przjszłytl~.zb.ytw~Wn!!trz ,a~lezdam~ :ąatrz al:tykut ,,,Fiat ;Justltla" Akcyza! premIe .. wy,solqe,: rowmez. cło na 
Opubll.kQ~a~y CJ'lkularzp. mlmstra ska~: kraJu'·znaJdzłe? W, odpOWIedZI Wielu ia- Nr. ląg .P19H'JBzego ,plsma)., , .'. :, i'~ ,cukler zagramczny., \V ,.takIcą:wal,'~mImch 

bu rOSYjSkIego w. ,k~:esty~ zwrotu p:~~IJ zńaCz~ło;iż liczba; ta' jestz~Y.t wielką, gdyż 'Dlit'szerszego jednakzaznajolllieui~ sifJ cale zyski i tej speKulacyici1!griie,A.nglia, 
c~krow,nlPZY9lt~ :B~.I.a:!lJ~' n,a~ ~~o podmesle- 'Obecme pocukrqwJtiach leży: około.,:4, mil.. zestaueUL tegopl~zemysłu, przypatrzmy Ili ę, mając cukier. po bajęcznie taniej cenie, .nia
nl;' sprawy teJ'; \V liśCle:dzlB!eJ.sZ!m.We: pud:.,.a prócz ~eg~ w .. ·składachw .. Cesar- korzy.stając . z pracy ,~. Ad. F. ~e ~?llt. jąc ga t~niej, aniżeli wyn'O~zą kos'zty )e~o 
dług cyrkl1.1arza,d!ugcukr~wUlkow W~OSl stwle,lw Sybel'yl WIelkIe zgrolD,adzono za- pertUls w "I/EcoIlOlnIste FranQalSj" JegoprodukcYI.Weąlugpodanych tprzez lUzy-
6,847;134~rll. 70 ,k~p.j, z tego ,przypada d'O pasy. Sądzą, iź ilość 17 mil. pud. 'będzie rozwojowi na całej ~uliziemskiej~ '1 tutaj Diera Karola. Ohrzą,szczewskiego cyfr, kos!"t 
zw~otu . Jedl.locześme. :iI:,upła.tlJ:·· Ąkcyzyza.:?dpówie~~i~,·Zwróc'Ono ~rżytelh uwagę, iż 'znajdzie czytel~ik. niektórep()twiel:dzenia otrzymania, 1 puda .cukru wynosił: 
peIyod l:8ą5/61·.kwo~a 1,6!:l6,836 rB.,' czylI Jeden mIlIOn nadlirodukcYl utrzyma ,kryzys naszJch motywow. .' " : r. 1881/2 1'.1882/3 ' .. 
po 6 )rop~ od puda;;llCztljcprod.ukcyę ogól- w dalszym ciąguj 3~ojakiesą.obecnie ceny na :(ndye 'Wschodnie produkują. i zuży~ltO~ w Niemczech 4,51 rH..4,12 f B •. 

nf!:.za te,n peryo.d'· .2.9. roll. pud,ow. ,Spłatę cl!kier? Odpowiedziano,że3 rs.10 kop., wują prz~szlo2'miJ. toncukr!l; .. iZewzglę- "Rosyi" 4,58" 4,15" 
teJ sumy"oraz ?rugltłJPoło.wyakcyzJ[ . od- najwyżej '3 rB. 20 kop. za pud. .Poczeril p; du jednak, że .. ścisłych. danyoh statystycz- . II Francyi . . .. .' ,4,00".' 
roczo,no po .. dnHl.lf:l! grudmą; r~ b. ,Kl'okBazyl~kij mqw,il o~k~aaach'cuhu;. 'o PI'o- ~ych,e? do lridjj i niel~tórych jeśzc.z.eJ~J~' (j-dy tymczaęem w ,Anglii, )icżącpó 8 
teu,Jest ;pI~rWszym ul!- drodzenowych.1ł- l'Ongl!-~le' termInu spłaty akcyzy .l.zwrotu J6wllle~a,' p. Fontpertuis obliczapI:zy~kop .. za funt, płacono. po::3,20. rs., za pud, 
8tęPf~WI Ja,~rteo"cukrowUI,Cy 'O~: 1'ZIli?ll wJJe- preDll.). . '. puszczalme oałlJi produkoyę, prócz Europy czylI, że kr~je przywozllicecukłer d'O An· 
~nac.zdołaJ!hby sporadyczDJe:chory swój I ,Z, Kijowa wyjechalp, R 'do Odesy, na~ na 4' mil. ton, co wynosi, licząc p'O 500 fr.gliiponosily . straty ito .;bardźo zn'aczn8 

1~3J,,: . : . . t, wypływały i 'wypływały; duże, niebieskie, zajmująca para: starzec r młoda dziew .. Mortensen od~wal,sil.l jakiemśsłowe~,":':iub 
, . . . . . oświetlone przez słońce morze, tak, pies;/;- czyna. dochodził stłumiony dźwięk·z ktichni.", OBRAZ:\r,cZ' NORWEGII. czotU\vie i ciepłoprzykjadah),śi\l;do~tare- Zr~sztl1l wcale tak źle nie wyglądało. Było tam kilku woźnych zministeryum 

. .. " go, szorstkiego l'41~u, jak gdyby nigdy ze Pominąwszy siwe' włosYistryj Andrzej był z zonami i córkamij' następnie. policyanci 
~.l:!o; .. ns sobą w rozterce me byłv.. .' " .' wcale pokaźnym panem młodym, w wyso,Ęim Andersen iKuIidsell - ten,ost~tIli jędna'k: 

'. .: .' '. ,. ·A wzdłuż gołych, wystająoycll ;częs,ei 1ą-1 sztywnym krawacie, czarnym fl'akui ze slużył VI policyi tylko dla próby i dla te-
h" :1Xf~k's~~drllt:Ł. ~jellanda.! du i koło~a,mielli na wyht:~e~!1i wgłębi dot!1.dewizklli ~ podai'UI1~iem . ministra. go znąjdowal się pod dozoreIp. Ander-
"~-'-'-;' zatok rąslmorszczyn cżerwony/ ~ąlty i ja, A Kryętyna taka byIa,wysoks. j tak wy- sen~..,. '. . , . 
, ...,. ,; :' . '. ·suo.zielony ~ błyszczący jaknajpyszriiejsza glądała. po ~hłópsku, ż( młodość jej, nie:u- Dalej ,obe~ni byli:'13ięrżallt Knoff :w niuu· 

o : (Dąll:~,!I, ,Clqg -patrz,Nr,. 2,11). koldI'it jedwa~n·a.' 'A w nini. ro'ilysię klesz- wyd'atniała się tak dalece; nad.Łó byla bla- durze i rękavidc'żkach; Ir<pniniarz' ]Jl111de z 
Wiosna rzu~al~poz~ry. ,ryc.ersk-osci ,na c~e;~ długie rogi, gi~tkiep;letwlJśl~llkt~p6ż-; dą i :p{),ważn~ .. ,'. , .• '.. .. ' . • . żoną, siostrą Andefs611a, )\Tożny . sądu ape-

br:utą:łue dąże~lle'lugama.m~ SIl} fa bytem kI fal,szy;'Ve,.;o .mocny'c~ sk~r,upaę~l'opO· .. RQ~ZIna ,.nlllll~t~a :wYJ~c:Q.~ł,a. na :'IY1eś la,cyj'l!ego. Paal~ie'n :"-'z.naily ze swych zalet 
materyalnym l samcy naJwlększy{)h~ dqkła- nach naplec(Lch-- fantastyczny s\Vlat,pod- ,I Jasnl~ pam tak ualekoposu,nęla. łaska- tOwa,rzyskich i pani ,Griiner,która :z;ajliJo, 
dali starań, by:wykazac:caly:: swój powab stępnejbroni iinoGl1ej żbroi,',, ,." .' woścswoją, że oddała. '~lauroczysto§6 we- wala si~ przygotowaniami, gdy królodwie-

j k1łrtuazyę,'gdy tymczasem samiczki na-'Na' śliskiej 'skale,. spuszo'z.a:j'llCęj sję J,V. selnfll swoją sałę jadalną: i .s.ąsiedni po- dzał miast!). '.' . '. . . .. 
. pawą.ły &j~, kroikim.swoim:tryumfeni fo,~ niebieslr,awo.biaJ:a:wemildilll.::piaś~c.ziśtiHnu, kój. 'j. '_, ": • Prócz teg? w towarzystwie ~najdówali 
kazywaly sW6.:wdziękj. , ,:~.J~ między p~lIJ.emi kiściami morszqzynu liścia· Gdy oiszaJ!: . wrócił z kośc;:iółą" wypito kie· się dozorca przystani, kilku się!'zan~Ów i 

W lesie i na polu rozbrzmiewał'atkliwa atego i,tr,awy mo~śk~ej,~ied~iałx młode fo~ liszek wina w suterenie, aprzytęj' SPOŚQ' paru urzftjdników kolejowychzeswbj~mi 
t~kn0~a~i beznadziejne skargi i, zaohwyt ki,'grzybIiie morskie, kolczaste jeże i ,wspa. bnośyi;pan winistęr ,wkrótkichslowach ;dama.m,f. '; "'. ':" '.:. '. 
szcześpia; wiele serc mł'Odych pękło w 'ci- niale czerwone. meduzy. .... :"':' . ,z~ozyl: ml()dej parze s'foje życz,enia. ',' ,Po-Co "chwila kucharka ukazywała silj w ko~ 
ch ej ,rozpaczy i ~ie~e', malych nieprawidlb-Dr9bnej~rzewki .. '\Vścibialy' mor~ki swo- tein. Z'~jS opuścił :t()warzystWQ,': któfe .. sięrytar,m i dawała znaki panł! mlode~mi; 
wości przytrafiało silJ pod gęstwin~ li1ićia· je pod' ,motszczyn 'T óbgryzlt,ły go;<' Wtew. udało ll.i:L, gófę, gdzie si~ miaJa,odbyć' uązt!l.: _tllu zaś sppgll!dal'na 'zegal'ek; ~ wstr~lbsal 
Bttli,poŚródakal·samotnych i niejeiina; od- zjawiła . siEJ' grUD.a Sakas:'iy:b.~:i splos!tyl~ 'lVesel~a::':" ,"~. ':., .. ""., • .głowl). ',.' ' .. ", '.' '.' 
by~a,sig:waJ4a na źyĆ}ie. i śmierc.:,·' gdy luba jej·aż'się 'rozpieri'Chly.· PrzY~1Bz we.tkll~~ NO'Y:ązaślJlbfel'li .,Ilsiedli wpoJrojuprze9 N al~az powstał ruch ·mi~ą.zy panatHi, . aeo~
p1'zyp~try .. wałasię ~bojętni!3:; 'c:!, LO: :,' ~.l pysk, aze~jr,'.zobaczy1i,co ~tn~ )esCPr~Y7 jadalM4. i' .~!l przyjmow~1i "p,ó.wi~szówa~~~ j1JJ,9y,mi przy ~rzwia~h i ~estly .d~i~ pa~J~. 

DWl.e·hbelle, dop6ty . walczyły: wpowle- puszcza;lmcJednak mc ta~. Dlfl pyło takI ar od gOŚCi, schodzących' SIę powoh,;oprocz PIerwsza. z moh była ,to ładna dZIewczyn/h 
t1'zu! aż· ~padły dos.tawll'·przy młynie i go;:c,oby wzbu~zi~l!l0~ło. jet, apetyt.. bp ~owielą . właściwego" orsza.ku zaproszono, wy~okiego wżrostu;inia~ajasne w~osr i 
musIaIy SHJ W;ygramollć .,z wody, zm'Oczone ~ach?ąw.szypogardllW1eag'Onem,. O~Wr.OCl- Jeszc~e'<tałe towarzysb~o" . ,. . • duze blyszcz!&ce oczy. MIała ua, sO,ble Ja-
i zmi!lSrtanK~, .':rY:Plczasę~ M,"o któr~ 'wal- ClI.' Sl~ :.1 wolno.' popłynął 'daleJ' .. wzdł~~ .:ąedaktor:. Mort.ensen" ~t6rJ po odej.ścill sI;lą sukni!;) )edwabną, .. ~ uszach ',fihgrano. 
czyły, 'Odlemała z ~rzec!m, pr~elatuJ~cym skały.: .,'. .',.:.; ... ,".... mlD1stta. był ną,Jzn~k~l'1l1ts~yl~r .goścIe.nl, we. kolczykI, ~naszyl srebrny ~ancuszek.z 
wypą.~kO~Q.Staw 'pr~y. ml~Dle: ·t~klbył . ~ronueme ~lon~~z~e bł~klt.~a,w.ol.taJe- swobodme: poru~~ał SIę. W .sa~om~ 1 ~OW~Ip' duzym medalionem.. :. '. .'. ' '.' 
spokOjny l błys~czt1cy; z?d~aJ rY,:,rue p~ze~ mm~z~ ~arl~ly ~~ dZl:w~?~~e ~y?l~ ta~.,:W: kował. Poz~stah.za§~ledzleh Y:'~d!uz ~clan Druga był~ to kolneca. dohreJ tuszy lal; 
gląda.6 się w nim' mogIJ, ,0trzą;saJt}c się l ~łę~ll.~,a J9,sn,e, smU&,1 . J,)laS~U,;p!~e,~wlecai :'. ur?czystem. mI1c~en1U,cho~aJ~c nogI pod około ~z~erdzlestu; . gładkle czllrua. włpsy z 
pOl;ządlp.ljlllc sWllltoaletę:. j. ';':' ": ." Jące tu' l,'owdzle z 'podwody,' a~·z~kałY.l same ~rzesła, . ;.' .. " ....::.. przedZIałem na bok~, pr~y usza:~h formo~ 

Zabki wstawie ~zuC1ly były swoJIJi '~óga w.szyst~o przechod.zlłQw 0E;rQ~~~, gIę~okl,KrystY:.n.a.dzlwll~ s~ę . ~o~gałę~lony~.:st~- wały' po ,uałym} zWłeBzaJlI:~yl~: sl~.:loczku: 
puerilis wra,z . z Dlewygod~y,m·'ogonk~em; n1eskouczonybl~klt.'· .... sU,nko~swe~?,;m~za ~ zR:lmponował Jej :Vk ~~ 'JedneJ stro?l.e'gł~wY;,tk':"Iła,~~karlatna 
Te'raz żwa:wowystęp~:waly)~ko~młode,~a.b:';,:;: .. ,' d~k ta~;hczn.ego zebrama. eleganck~~~ ro~aJ, pod,r?gwJ .k91.I~rl.wW!;)zl~.z~ szko-
ky, je~qżlłdp'O' .wodZleśmluenllrz:uta:~l .~ X:ttr." n:leszk~noow .nH~sta,; Nar:e!!Z~le ,w~zyst~le ~kJeJ. wst~~?: Pe~ny .JeJ blUsf. .• śclskał. p~u: 
silI;lell'1i 'ufletz~njamitylDyyh:, l.1óg~ .Jak, '1>3,": , . •... . "". .sIedzeIl.~a: zapelntły SIę wyBtroJonemI. koł;he· so~y aksaIńItny stanIk z przod~ wyCIęty' l 
ten;'t9;wą.ni. ~~'uc,zy:ciele plywanią:·'. "';"'. : .• ' Pi.~i:ws;ze,go ~!pca. 'lI!bznj~~~iS,~~~~~d~y Au· tamj"kilk.a~~od'y'ch p.a:Iiien?k.na~et. :/imu- ~lfJty ,:ł?tlll broszk:f Vf forlf,ie poąkowj'. 
. Wzdłuż zaś. ca~ego wybrzezw,'morz.e:drzeJ Mohwzl!!l; slu? .z·, nlez,~m~:.ńl} Kry~ szo~yc~ by~b sl~da6 wzaJeI?ll:e sobIe na ,:ko: Lle, st~~lklem ~lfc.zyła BI~ czar?!\' J~d~abn~ 
przy1gnęlo do D1ezhczonyc~ skał, przyml-styn!! .. y~t~l!lmo w }rosCl.el~ :ś\y~T.r0Jcy~.. łall~oh; )?,anowle! pow;eJ~clU do pokOjU l spo?~ncl1, popo.1pmąna, mateml ~nk1eClkaml 
lajlł-ą~ię jakkoth., GdZIe po~('zas burz: ,KośclOlbyl pr~.epe~D1~~y,~~ sam .m1n1-ZłOZ~~1U: nowożencom ;uro~zy~tego,n~ł?nu" Z roz.. . ...... ' :. ' 
zimowych pianasilJ got~wala. 1 ,tryskała ster Ben~echen.znaJ.~owaIBIlJ·W, or~a.baw]h \vkorytarzu; OlCho .by~o, Ja~po~., ftedaktol' .M?rtensenwyd,fLł okrzrk po
wysoko _ tam teraz lekkIe fale zlel'Ona we ku ślubnym,a ptzyt'6m hyła to przeClez czas pogrzebu, od ozallu do czasu JedynIe dZIWU,' gdy przechodZlłc!\' przez pokoJ atar-
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P.o:St., Loc Starchey,. angl~kfnastępl1jl!ce Oałata sptawa:z cukrem, tó .J' eden z do- myślnych doniesień i poglosek nIe mógla 'wywrieó te' tylko' po wyzBzych cenach. 
har k . ł d wi\}ksźego wpt):wu na pOlltawę giełdy tutejszej, to Wełna. L O nd y ui 20 września..A~kcya, U· 

o, . ·ą.te~~styczne wyg ~gza Z anie: "W r. raźnych skutków, pn:yHadów, do czego pro- znowu dzislIlj, bez ważniejsze~ zewIl~trznej przy- sposobienie bardzo'mócne:, ' ' .. 
1841', kiedy ,V An glii płacono zdo~ożone-w:adzi, j .. *ie,mi rezultatami !lw,ieńczooym :~o- czyny, od: śam.egopocz~t1tu. usposohienie,było·sla.· Z giełdy zDO'ż(fU)ej Df/I'łffiskie} donoszą pod unien\ 
go': CUkl'll' 'wysokie: cló( riilsza ko~stitricJa. statfie' 'ob~.Ql)y system pr6t~~cyonizmu,w bei niechętne, l\ później gdy u~deszly gorsze .kUl'· 21 września, Gdy okazalo si~, że 'zwJżkowcybl'O
,wynosiła ,17, Junt., angiel.;;;na mitjszkanca; bandlu r przemyśle. Dzięki:>ClOlll ochroń~ sy.z Wiednia, wys~ąpna stanowcza Q8pal,?~ć,lt~ć>- ni~'8wej pozycyi z całą siłą. 'ze rezultaty 'omłotu 

d ~ " h t 'b ' '. " k' , fi I .. ' l . k ~ rej wpływ przygn~blający poczuły wszystkie paple-, w kraju wypadty. w rzeczywistości bez poróvt'nallia 
we :1ug cen ową~esIlYc" .. ,za .,śpo rze owa;ny ilym, za 'azo wym 1 si1.a nyra, "li szta1towa- ry. N ajbardziejuciel'pialyrenty wllgierskie, gdyż gorzej niż prz3widywau:o;. podczas~ gdy zagranica 
cuk~er 9, szyI. 71/2 pens, (25~/2 kop. za 1;0- ly się stos:unki anol'nialne, wytworzyły się prywatne depesze' !li Wiednia pl'zypisnj~ o!l,palość oferty swoje trzyma ciągle na wysokości. nią, q(lją
'syjski'fiint); za ztiżytkówane'dziś 68 funtó\y ilieprzebyt~ granice-lUury chińskie, które giełdy wiedeńskiej znacznym kredytom J.oaatko- cej.:i:adnego rachunku z tutejszym poziome n.l: ,qen, 
angiels. przez każdego rniesżkańcapłacimy ha.udel, ten współczym:;tik cy\VHizacyjny, w wJm, zaządanym przez rząd węgierski celem zaD- zniźkowcy tutejsi ujrzeli sili w konieczności wystą., 
I n 1 4 ( k ł 7 k f t) k" k 1-' '., , ś' patrzenia armii w nowe karllhiny t. zw. Bepetir- pienia na, tlłrgu terminowym,.z "Yielkiemi pokl'Y-
. v sźy. 'pęllSy O O O .'. Op. zatln ros;, wyso lfn S r\)powaq stopmu, . W zaCle mo- geweh1'B.'Wielki pośpiech jnki Okll.zan9 w tejspra- dami. Pomewllź nahywców wyjl!tkowotyHto zna-
c~yli, iże zuźytkowująe:.4n'azy więcej culb;u, nych zmuszając go funkcyo~ować ramach, wie, wzbi.Idził niepokój: Najwa,zniejsządtlduak przy,~,;lęzń można" mlłl!iano;' ZIłOWU uwzględniao podwyż
l).aęz, ~y,~~tek .p(),zps~ł prawie ten Sl;'!.ln, a zburzyły: tę naturalną, a konieczną równo- czyn~ przyglllijhienia giełdy' wdnin dzisiejszym' byt 'siÓllO ząd.~nia. . Także,:ll,ad~iernarpodaż ziarna 
to 7,awdz.iEdcząn:ty. p.rzejściu, do wolnego han- wngę pomiędzy, wytworem i sppżyciem. Nie telegram z ł'etershurga, streszczają:cy artykuł,Jour- krajowo!0~ ust,a~it:l wkJ;óte8, PQnie~aź spadlyobtite 
dIu i temu iż inn'yin 'pozostawiliśmy 1)1'0 zda'J' ~ SI' A J'ednak spostrzegoc' te"g' o kI'erowni- nal'a de St, Petersbourg," wyraiajll1c j' SIę o stosun· deszc?'e l skutkIem' .tygo "W,~2iJ'BtklerOZpol'z~d~ałne 
· '.'", • .l,.; .,c ,.!. " ',': . ." "11 ... '\:!. <~. . kach balgarskich z wiellriem niezadąwoleniem.sily robocze zatrudnione b~d~pl'zy upl'11\vie pól. 
du40wan\e c,:!krq. ppękl wypłacanym przezey polityki handlowej państw kontynentu Gierda s'kl0Il:n l1J j~st jiIż. oddawńa do pesj'mizmu. Skut~i~m nieżwykle d!ugich,i1p~ló~'!~u~zy VI 1:0-

Nienlcyi''intlE~'patis'twapteinio1U na wywo- europejskiego. A przykłady rai~ce rzuca- Lecz wszelkIe USIłowanIa zmIerzające do uw)' da.- ku bl8Zl!cym, stosunkowo WIelkIe Iloscr'zlal'lla me
,Z,~ny''''~U:~ler; ma~ly ~CJ. taniej. ńii ktoko,l- j~ si(J w ?czy. Węgry .wYVJóz s~ór w r. tnienill. tej skłonności w kursach, nie mialy do- tylko szYPlro wymlócQuo, lecz i na sprzedaż wy· 
~9r.ctt ... mny',;.'. ,P01)atrzc.le' ua. zaIlotrzebow.a. me' 1883 o. celllały na 201 mIl. guldenow, w 1'0- tych czas . powoc1ze~i::, gdyż publiczność prywatna stawi.orJ~ pr~d.zej ,Jli~;1 zJVykl~~ Qkoliczność. t11 ró-

. , , ." '.. . 'z wielklb wytr\VaIOSClf! trzyma aw~ własność; wąt- WDlez me maze Pozo.stae. bez wJ:llywu.· ll~ dalszy 
li nas cuki-ri 'dla J'ozniaitych przemyslów;ku: nast'i)pnym ]63 niiJ, guId., a w r. 1885 pliwem jest, czy ohecny nowy atak kontrminy po- pi:zebieg,interesów; gayż ~iarna P!zedwc;;:eśnia do, 
przy tanim cukrze nasze o~ocowe ogrody 'Wartość wywozu upadła < do .. 115 miL guId. wiedzie l3ifJJepiej" od poprzednich. W dZIala pa': 'stawioilego· .. p'rz~z.ro~nikbw, . później, zabl·aknie. 
mają ogromny"odbyt dla koilfitilr, ta"galąź czyli w trzy lata zmniejszyła się prawie o pierów górLliczych już od kilku dni panuje mocne Pszenica pOSZUKiwana dzi.ś prząw~żniezyskala bli
rozwi.nęła, się' b ar, ,dzo,: tylko dzięki .taniości . połowA •. Stany ZJ'ednoozone, kt.óre wówczas usposobienie .. , Zdaje Sl\). że dla przemysŁu górni- Blwmark~, notowanIa żyta: pódnieiłiono O 1'-1 1/'1. 

, "d. czego mjn~ly już chwile najciliźBzego przesilenia. m. Na notowania terminowe' żyta nip-mały wpływ 
cukru',' '·Fa.brykacyx, '.słodkiej, ~~~Y; owOdO';'. jeszcze; .gdy w teol'ye wolńego':1iabdlu. wie~ ,Bawełna. L l V e r.p o o l, 17 wl'ześnia~ W ty.- wy;wiera ta okolioznośó, że codziennie wielka cz~śó 
wej; ! biskwitów, którtJmr.· ,Zaisy'puJe,Augl~a ,rźy1i w EU1'o'pianietjlk'o biQtetycy,' lecz i godniu. ubiegłym targ tutejszy był, hl\l'dzo ozywio- ;'zapowiedzianyou'dostaw wodnychodtzucaulb ,hywa 
'ćdty:.: :.świab+; s~tk.i' innych; .prz,edmiotó}V,praktycy,i zastosowywały 'u'si'ebie' system ceł ,ny, przi)dzalnicy zabrali 75,030 bel. Zapasy tuŁej' przez komis)'ę, jako nieodpowiadaj!J;ca warunkom 
isthie-J~l/'tylko1'dzi~kl ta~iośc,i' cukru}'.'Tak' protekcyjnych,'; dziś po latach" wieHi d'ocze' 8,;" m;,l~i~ Ilku~~iem. tpgo, rap~~~Ilie, . a j!J,~ne :~:3;ą~ ikoll~ll~~~. :~i!ll'n,owyboro",e znajq.l1je zhyt z la
bFOni 'w(}lne~ohandlu, '.anglik, .z teru}..: mo;.; kały Si:A skutlio'w' . srnutnych: bandeI i 'p' i'ze- patrzenHl' Auglu zOBzlt;l obecm6 do 468,qoO bel, wo, twoSCllł!~PO dohrych 'cenach. . 

, • l-' ' " • ,'li .' , ;bec 600,000 bel w 1885 roku, 7ó6,OOOb~lw ,188., . ć,' " 

ty,!al!1~ występuJe przeCIW ,~ltl na cukIer mysi, u,pad'i, 'kl\YZ~S ek.OilOlnIC~ny daJe 'Slę l'., fi. 90~IOOO ?el w 18~3 roku. Na~,ziejatŻ,H zap~- . PRZEuYSJI I RAN 
2Jagramczny, proJoktowanemu' W celu popar- 'wsZystkWl we znakl. .ay b~dz~e m?znaw~ro~c~ ur.zupełmc' obfiCIe, me" )0. P ,.... . DEL. 
cia· pro~lukoyi w Indyach. wsch?dpich. Jak- '.' 'Ostatnie zaś"spraw'ózda:riia urżędowe po_Wz}:?:o~Illla 51\} ~ynaJ;n~lel' . ~~1?~! ~ Al)J.eryce ~~.: . ::. '::. ~'-.> .--'. .' .,'.. . 

źe 'w. vnió W U:v rh· r.h\iłby. ów. anglIk wów.czas~ twierdzaJ':n. 'og'l'amny ti.p·adek. floty luindlo_~Po~!v?ne"t ł'omew~z J(;}Sat tlelaZd ,ltZ8óhll~ P~,~~,'8, ,lZ r .:.w kwestYI,cukra.wmczeJ donOSI. korespon-
'., 'J ; :,J,. J, ." , " 'I: ...c '.' .' spozyme U rzyma SllJ na Ił wo yc czasowej m.le~! d "t et'" b' .. k' . 'G t .H dl 'n 
g<ly:by"łiI60 cło'Już,lecz o':\\!ydawaln~'pre- wej 'Stanów ,Zjed'noczonyóh, upadek powe'. rze, ,tr'leba wi~c prl:ygotować Sl\} :na dlllSZI1l zwyzk~ I el,l p _ ers ura 1.." aZ,6 y a 0',VeJ." \J~ 
mir~j~.zitidIJWi 'angi'el.sKie~u cho~zilo!', '.. ,towa.ny· w :rÓwnowadze' powszechnej,przez,cen. W ty~odniu ub~egl:ymJ??d,niesiono już,. d, V!~I nast~p~Je: "U pormo~aIlle pr?dukpYl, Je2:,eh 
""RryzyscU'krowbwzy 'zatem lu,nas1 me-anglików i na. ,ich korzyść~Dla'ratowania 1>. n~tow!1tllu. wazystk1~h gatunkow ameryk,an~l{]ell,!przy}dzIe do s~utk~t to w llośCI 19 mIl., 
wr.tpliwie przeżJ' zniZenie: cen' na cukier półożenia' ekotltiIl1'ic~meg'o i sWy' ch· 'kraJ·ów· .zb WYJl!tklem ordy~&rYJ!1ych! a, za pra.'Y1~1!"le ,dO-

j
, pudow Z rozdzlelelllem na fabryki wsto~ 

~,; ',.' " . . , ',.' ' .' " . .. .' ' . .' .. ' ,re partIe, s:lczegolmeJ strlCt l fally ml'1l1l1ng pła- k <l' • o t ' t t " , 'l t ' . 
wpłynle· :lIaz~lęk8Ze,ll1e."zapotr~ebQ.wa~la: rz~~y NlerD1e~. ,l' :#--ustrYl ·.maJą P?~lobno ,c0I!0 nawet o t/s ~; dl'ozej niż. ~ t}'~odnil! poprze-o sun u Q

• 1 pr;;:ecl§ neJ OS a mej pl~ClO e ll1?J 
clłhu· we;wnątl~z 'kllaJ~p.rzez ;ka~d~. pOJ~~ żam1ftt llrzi};dzlć ZWiązek 'celny I oddZIelony dm:ni pal'tye zameczyszczope pIaSkIem. l kUl'zem l p:odukcyl. Dozwolopem zostame wy.woz 
Uyńcżfli0sobę; zresztą, JeśhGeny 'lllskle .SH~ 'j'ak 'naj u!lilni ej' o.a innych państw; 'a 'prze- m?zn~ byio CZ\)sto nabywac bardzo tamo. B~:dzo zottego cukru ze, zwr?tem a~cyzy. Fabl'Y-
'~st~lą, ,:ut:wo~'zą' ~iJlh~\Ve" ć ;ga~ęzię 'llrz~n:Y: ,de;vszystkien~ od 'Rosji, '~męryki',i }ndyj, :;;~:~e :~~~~~; W!~~o~:n~~o ~~c~i~~~ tubJ~!~hJf~~~ k~,f ~h~~c sprz~d~?:: wl~kszą ~lość cu~ru, a
Sł'!1, 'Pu~ulące I5wo.l ,byt wł~śme na .t~nltJsc1: ktoryby tworzył o tym sp9sobemw Sl'odlm Ceara, Al'ica.ti i. Paruib!l musiano podnieśó o 1/16 tllze~l JeJ norml,t wyno~l, mUSl zapłaCIC r~ą~ 
tego.'prodllktu.·. qukrowrllcy" ,~ty$kuJą:, na Eur()py oddziehiy, odosobniony 'od innych lp .. Dużo zaku~lOno znowu ~awelu! .e~ipskif'j~1?,la, dOWl oprócz',ak,cyzy )eszcze .. :~a.d.z:wyą~aJ,ny 
:tanióśc cukrU' fi l,me tl'dSZc;Źą Sl{)O tanIość rynek z 80 milionami spożywców." TyłU (cono za, g~tullklbl''u:"a~ne fan' drozeJ o I/IR p. a za podatek. Wysokość Jego' będZIe przp.nosJla 
'wyrob'u, "Vś~ak to równa droga. ?,jednaki sp' osobem" . zD-alnżłby na{ler 'praktyczne za- t?Of ~11' ,l good dl'?tzeJ . o, lIs p.; cenY

1 
gat!lnków samą akcyzę. Podatek obrócony będzie na 

. 'd k" d' 'k' h' k6 J' 'l' '. .....,'. .... 'T . la rc. "U1~.poprawl y Bl§ Jeszcze; ,urz~( OW1l1B OCę-l au ort 'l d 1.. 1885/6 
Śl'? e ~I)' zWI~szeUla. swyc . zys w •. es l stosowanIe' proJekt profesora von ,~auf-' 'll1~jir~apa!l'y na 5p4!), ~eI, lecz w 'l'zeczywistosci',O- .1 .'!z~cyę ogo ną ,~Y. anycu,z.'N r. 
nawet WI~l'zyćp(jwyżeJ . podanym kos~tiJm· manna' z·Tiibingen, ~glosżony w· mleJsco- ,b~~m~Ją; on~ z 'pewnosClIb 15,000 bel, mo~eo nawet, PlemlJ. ,Akcyza. wynoSle. będz}e" nad,~~l 85 
p'r'odulmyI( wedŁug'" p~, OhrząszczewskIego, Wylil ,;Rovue: de Jurispi'udencej" 'uczonellluWlęCe]. ~V~~ceJ t;hracano bawelD~ peruwia,lls!<:l~ po I kop. + 6 kop., zwrot.u. Wywoz llośCI wy-
kt ; .. ' ". h ,. ód ł b' 11 ··t' ···t k . .' '. k' '. J ' ,.. .• d'" .. 'cenąch lIlezmlemonych. Bawełna. wschodmo'lud"J'-1 produkowfl.neJ' nad l' 'b d . A b · ory Je z ,l'?znyc . zł: ,e z lera:!.',. <>:. 1'. a tnemlei) lemu WH.ł,OcZl:le· ",ffile.1S,Ce , ??zeSne-ska IDia~~" popyt dobry po ceHllch ostlJ.tnio rioto~ I ., '1l • '. , l Ol mę •. ~le, .. ę Z,l):), O 0-
kos~tyte· przewyzszaJl! koszty',' w ~ mnych go pobytu" . wydaJe Sl§ZOyt· wmlklem,' sko- wanyąh. Na, handel ter mmo wy korzvętuie' oadżia~ I wl~zkowym l Iloś?~a lll?Ze pozo~t~ć u~ sa
kraja~h~' ~T!mezasem:· 'poró:wn,ywuJllC' naprzy- 1'.0 świat ,nasz ilazaczaro'wariemi' kolaóli' o- lały lep~z~ w16domości z' Ma!1ches~e.r~· ioż.~wieriie l' I~HIJ" ~a?rycepęz 8C,lągama ?i' ,teJ "llośm a-
khid"ilbśćzeb.ranych,z,dzresHl,tyny'buraków toczone chce dzielić części'. , ., :targll,JtlleJ~c~wego, -llotowama dZlBleJ~ze'wykazaty kcyzy 1 nadzwyczajnego podatku, ą. nawet 
- 'R" , . '.. d . . d" .. I k .' ',' . . l' ] .. d .' , . .... 'l' " 11!t6 p. z.Wj'zln, Urzędowe sprawozdanIa o zblOraoh moźe byc' 11' dł' k 'o 

'~' ,081:1 ,1 g ZIOI? ~łeJ:IP~ze. onywamy Sl~,.' ' .. ~ e ,tazd~. są Z1, ze. b~dĘHi, sZCZęs.lwym, a~81.:yk,,1l9kiąh. 9pl'owadzaj~ sill' do oceny biura roI-! , za czona o przysz eJ, ampanll 
lZ Rosya ostatmozaJn1uJew tym,wzgh~~ WyJątklem,.7.ego oszc~ędZI1i prawa,ktore 10- mczeg'ó w W~szyngtonie na 32% Ż. końcem 'śiąr-! 18~7 18 1., a]~ na rachu~ek nowej dozwolo
dzie 'mięjsoe:- :,.,. ': ::' '~.,: '. .:, . saini'sąsiadów kiel'uJI.};' A gtu toniebez- pn~a, wo~e~' l:I1 Ofo 'IV oBtatn~mlipr.a;' a 87o/ó w siel'~! neJ prod~kcYI.,~ s~e~kle .te. środki będą 

'IN roku·' w Rosyl l'hetnczech·, FranCy1 pieczna .~ :spowodowuc IitOże wielkie'nie-l'n:u:~88() l do ~ceny '~I\..tlO(;al ° Co~tono Ext:l~a~ge: tylk,o waz~e ną.r?~,ą;~'pJ,'~edprzyszłą kam-
1883 8'1'0' p" . 2:'0'60 pl' 2 320 P Bzczpścia ~6 J,. .lOt" wol)tec resbPetctklve 85 12, lo .1 ~1 (o· BlkOPb?: pamą albo zostaną przedłuźone, albo zmie-

.. , .' .'. '. t, .' • ~;' za P.Ou3,ąW~ en u y e :Vi por()WIla~lU z .ro lem,' lb ł ' ',' " " 
1884e

, 860 ,; '. \ 1,800 ", :2,350 " . * *, . 'ptzeęzl1rn iuwzględniajfAc powi~kBzenie óbszaru ZIL~ I mone, a o zupe me ZnIeSIOne. 
1885, 1 090:" l 980 ,. 'c ć. • * Jęt,e,gopodJllantaoye' bawe,ł~Jy, mozna obliczać i·" ' .', .~----, -,-...;,.....::... 

R ' " •..• :.'c ",/? ··t·;,' t' ,' ... ' ,n. ''', .. k '1o·t ··t l . fi ..... 1- l d" . d I • zblOr,tegOl'o\lzny D.tli 6 1/ł ; milIona bel; lub ,m.oze' K'l"Onł·ka· Ło'd k .', ,0Y"~~ez ~i pr?geb., ,0 ~zy!~xwan~go".Gl~ r.u; vru y . e egl'a czne przesdl1y. o re aKCYJ ni~co wi§cej., .ob~i~zenia powyzsze' odpowiedziały I :. . ,L, " Z a. 
z;blf~aKow Jesttnn~eJszy:rn przeClł~tme, .. nIZ pism fałszywą'wiadomośC' ° hałoże'nin 10;. ogolnym oczekiwamo»l i dlatego nie wywarlY.wiel-1 . _'_. __ '.' 
,~. fnnych ki·ajac~.'· '. . :.' .' .. '.'. ." :' dniowej . kwarantanily w Konstantyuopohi kiego. wrażeniil Ila targ, ... ' " ... '. I. (":",,,,) W Kwestyi obowiążkowego oświetlania' 
.Na 100. burak6w ot,rzymano cukru"pro- !la statki z port~w rosyj.skich: Kw~rantan- . Bawełna,. Ha vr e, 2? wl'ze~n,lB, ~p:ze~ano ,schodów ikoryłarzy'wydał policma'ster mia~ 

cent" : . ..' ' . '. ny dotychczas nIe nalozono zadnej' pono 1,145 bel. Baldz? ol'dYl:larYJM LoulSlana G4. nOi gOI'~' stu. P d lk ' 'kMk' .• Jd . :t. 
':, .N'· .. ·:' F"'" A' t 'R' ' .. t " ód 'b . kt . 'd'" . sza 59.00, Georgla dobl'a I)rdyn'aryjna 66.50 -'ordy';' .. : po. pu ,owm aSImowo ezwę'(lO 

.·roku, , Iem~r.. rancya; .. llS 1'y3., . osya ~s ~leJe p o ny pl'oJe '. Dle w]~ orno, n~ I ~al'~jna.. 64.45, na,wrz, 61.QO, J;lłl'. paź.~list:"gl'.! właścICleh d~rn~w; w"ltt6nij nadmienia; że 
1881/2,,9;56 . 5~06' 10,87,43 Ja.kle.h, 01?ar.ty r?zUl~owa~l1ach, C? d? ~3.tz~ I 61.{JO, na st.)t~nar. 60.!30, na, lew. 61.60, na lUaj ,rozporzlldzeme Jego wydane w tej mierze 
1882/ą: '~)5.5 5,03 9,11'7,68 dzema. P1iJClOd,D10weJ ob~erwacYlna~ pasa-,62,25; na. cz. 62.50, Oom~·1l. dobra ordynaryjn~ 46,0.0,: W rol~u zeszly1l1 'J'a.k: sam' rzekonał'si ' o 
1883/4. ·'10 54 '5,56 9 33 8,44: żeramI statkow z portow Wspommonych. I Broach dobrl~ ordynarYJna M.OO. . '. i t' d "". d ' P . '{" IJ . 

, . .' ; F'''!' 1·"" ''10 • · .. ·k p., n;T • tle' b . En' M h l eUl pO czasrewlzyl omowzupe me po· 
N a tem' WHJC polu dałoby SIę Jeszcze coś .3: szywy a arm wywola:!. age~t onstanty- . 1Z~Z~' N!1IrI.iny awe ~ane.. . ~o n c, e sJ e. r, ~ sdo . vi zapomnienie Scho'a, l' : k' 't· 
. ł' >A>l śl d r. N' . 'k . ..' "l't ' k" f· "l .. ' t·· t .. 16 wrzesma. a targu utr~ymUje Blę uSposoble-' ". ' . . •. y, ory arze, 

zdzla ae.;,. e . na ,a owa\.;, . lemcy lon- nopo_ l ans} 13:ncu~ ne~o. 0V;~l'zys, ~a z.e- n~~ mocne,. a .nawet ': w.ieluwJ'Padka.ch wla§ci-; Z WYJątkIem. lllektórychdomów, ,wszędzie 
k~lrO~ltf"z IItm1 , na, polu czys~ych s~rat --: glUgl "Messagerles man~lm~s~ k~OlY me- CIele obs~aJą,. prz.y wyz~zychce~!:.ch .. S~YI',tyIfgi ,PQgrążoneslłI'wciemnościach. 'Paul, o'lic
mema' zad~ęJ .. raćyl ... Nadprod.ukcYl, pr~y doJ~ladny telegran~ (lo ode:sk16J naueslał a~ kontra.kt?wano ~v ostat~lCh t,yg,odnla~h ~l~lkJenli: majster. wZyWiJJ .przetora '.' P 'd '. 

bec'n'ch' warunkach· w Rosyl :POZbYCSlę gentury . part~a~l, bk, ze tkalme po wll;}kszeJ CZęSCl przez. . '. b . ' .' .z Jeszcze go~~o a, 
o, .~." ••. "d' "':a ... k t ", AR' długl Je8.ZCZ~ C~aS b~d~ calkowjci~ zatrudnione, :r~'y; ~zey z:nad~JśCIem, zm~oku ośwletlac 
zupe,~leJ,!2dz~e trl! no}n~ą rogą J~ ;,ą, . o8set. Tar,g.zUlI.JdnJ~ Sl~ pl'ozelo ,"fPoł()zelllll..bar~zo, po-I kazalI. k?rytarzetsćhodymetylko fl'ontó. 
,którą zwyJiIą .,kolej rzec?y .utworzy~ o Je~t ----- m.y~l!1em; oogramczemu prRCy mkt JUŻ nie i we, ale IW oficynach. "Winni niezachowy. 
gdy część fabryk, llp~dDle oJu9 do?rowolmę SPRAWOZDANIA TARGOWE lnjBh, '. '.. '.', ' ...., l wania togo prze isu li' b d" ,. _ 
zaniknie,8wlk zbytęcz;nl!dzlalalnośc. ", ' r. . !felną. Bradforc1,:. ~a Wl'zesnll~~ Welna'ci l1,gan' ł d P, d 'pOl cFnego

d
, ę,i!ł po 

. .. '. '. zwyzkowo. Prz~dz.a wywozowa w ruchu droiszf\ l oz ,l (0. O pOWIe. Zla nOSCI są Owej • 
. ' " ,', * * * ' . Z giełdy be1~lM8kięj donoszl1l' :'Poc1 dnitllll 21wrze~ fabry'kanci . barmeńscy, ~rzrst~tlUjlb·. do "ża~u:pow: l ( - ł Z~~ki firmowę i. napi$Y. '. na, Iilt'żwiacll 

e"" ",,', śnia. ,POdC~RSgdy wczoraj, cala. wi~'ta.nka niepp- t.kamI)y maJą popyt dosyc dobry, mogl1l hyc naby- sklepow l składów, nad drukarniami i lito-

l3~a l1i, tychpa(l', żartem uder!-yla go.,~ach-Istr~nr wewnętrznej pośrodku siedzieli no- wszystki~ nakrycia.i srebnl., nie.pozabiera~ I nia chwili. tej, 1!:czu~a~n konieczn~ potrze: 
larze~. .'-- wozen,cy, po lewej r~ce Knoff z pani~ ~e na ~leś.: .• ' ". ...:".. I bIJ wYPowledzema; a,Ile uhohfwam nad tem . 
~. Kocha~a ,'Krysty~lO -- rzekt teraz pan Glaucke, po prawej Mortensen '~ panną' E- I;>o,dług pOJ~c Krystyny • tu;7;ądzenie . było że przy tym stole, ... dokoła które o wszak 

młody' z 'YłasClWl!. so'lj: powagą -:- PQz:"o· weliną, wpro~t ,nich sied~ieli' Lunde i P~al- ze wszech ffila;r:ś\Vietue, Pragn.~latylko 'I zebrało sii& tylu na'bliższ ch . g. , 
lisz, że 'd przeds~a,wię;pf.m.nę}1we~lDę Nlel~ ~en'ze swójemi' ~'amanli, a l'eszta to warzy- abytamci;v( ój,czyźrije, niogli. ujl,"zeć jl}, ją~ 'duję te o, które o'J ni d!tśn:ll , r me. zn~J: 
sen, k~6ra ch?~~naln zroblć,zatzcz~t ..• , ". stwa~ozsiadla BH~ po ob.u sk.rzyąłach. " ko pun~t srodkowy całego tęgo zbyt/m", gną! ,wfdziec~u ~eb1e' Mówi J~o. ~ceJ p~~ 
':-4.ć~, pan].~':~olr,zas:~zyt l P~'zYJ~- " ... :poh?yant ;~n~ersen n~ezl1;uernte był ~or-:. Tymczasęlll,' policya;nt baązne,rnial . oko ,żonki m'o' e' . :właści~ier d ~ o .oJcł,rnrao-

m,~oś6 Vi z'Qpelu,bśćl :P,oIlloJ.eJ·.s~roll1~.- .~1"Yy',;1 ·?Pówo~owal kllk~kro.t!Ub zm~~n~' ~a.przys;llego·swego.Iwleg\lKvnds~na i~a 'Vlludmoh,J~, . ' .... u, woru". le$:~ 
o~par~a ,,~tą(la osob~, u§uuechsJl1c SI~U- mIeJSC, .a~ m~.sHil. udało ~mIeŚC1C K~nd~e;na; ka.zdym razem, gdyt~n zdradzał chp.ć. cIot. Kr st n: .k· lo;, h' .. k'" 
, .' . ", ',' ... .. . "; naprzeCIwko' SiebIe ." .. k' . b t lk' l b . kI k" • ~ .•.. . y y a. Zc1, ry:la ,oczy ,c ust 3. ' , " przeJmIe. . ." ,.,. '" . , .. ' ';" , •.. '.;. ", . n~ęCla u e . .1 U . sz . all 1,\'Io.1&L ostrze- ,- San a:wi d . KI' ~. . .. : 1 

M,iała, ła~If~ . ~u~t~ ~ęby l Kr~s~yl1a ,za-, . ~BOl WIdZI panl, pam Gruner -~~~-~ gaJl!,<fo przytłumionym ,glosem~, ',., ' . decznie~'z "wtsz, I?ga .rystyn~, ~~ksel,-
tąi',cz~la Sl~ .p~Clągmętl} .~u ~leJ; gdyby: [>n~ł pO~ICyal)t-:-:- on tylkq sposobem pro- ' -:-: Kundse~! , . :, . i ile cen1 YkI ~za~y Jest~mdo blat:" ~:go 
t'yllr~'!l}e .~yła taIe e}egancką"i, ',' : b,Y przYJ~tyl11 został, a mme p,oru~zono 'clIJ'· .- Jeątein,,:pania 'policyancie! _ odpo- niego... ~ . eJno, p~wlerzon~ m~ 'pJ.zez 
. Następme M?h zar.ekonle~doy;:ał!, . ,> ,: ,~,aĆ n~n b~ezność.,. ' '. . . "'C wladał KundseIi,prostujqc . W ". .. ' .. ' .. 
, ~ Długolet,ma. .m.oJa. przYJaclOl~łX.:,)i~lllil )?am Gruner .s~u~hac go nl~,?hCla~ai l11El~ werou.' dEn:, t;m mleJsc~ pan~ Glaucke ~legla.na-
,G}auck~:j i" ." .:'. . .,; :"'i tza~ow~]onq była ze8wego' .~IeJsca 1 swego Pani ~n?fft maj.ąca za.;;~~~fa'd~':i~dn'ego lVL' n Elwcze~nemu . ~~roksyzmowI,.'~as.zlu: 
· ,Nis,k.~~'.ó~y~a., kobleta,'~y'.w~ pod?le.gla., s~sl~da. •. ' Ostrzyła zldby~na~o,:~y pr~e~ ~. urzędlllkow ,~olIjJowych"svlziala tak, że mZ:it d l'r~?iJ: na 1l11L' hystre sPoJr:z~Dlel 
a?'K~'jstyny lzłozyła na Jej ustach~llęk-: slerza,nt ~o~tac popl'ow~dzonq· dO,st?lu},: (i.'Wego m~źa, sierżanta, w,cfl).e widzieć nie ': ,--. Dla eJ" ." .'. '. '.:, ,', .. .. 
k.l" W1l,g,otD~ .pocalun~~,.prz~c2ie.m .Z ,!lelką: dostac ,;ml,~Jsce. naprze~lwk.0lłowozenqów.: lh?gia~ bez przechylenia silO w. t l. To rze~,,, zch. ąt:gO,.W1~C, p~~le;l pa~oWIe,: W'yplJ" 
gauatllw,oścut' zapewmała, ze z Kry~~yny;D!at~Ko '~ez1ękoĘ!ztowa\Vszy zup"T,odlozyła chylentezaś bar.dzo było uido~odńeJ.f k płYt t oObla oJca,moJeJzony,'chomazrue 
n~j~l!?żn~'e~sztt mlodf1. )nęza~ka,t jak~ kiedy;- ł'y'~k~; ~'t(:kll~wS~y pbgat(u~'Jje: '. .., dla ,niej samej, tak j dl3t ~ąsittda.:i3yta Je~cie~ ~ ~cnJm;';.źyczlCc mu".~b1.gó,'iBóg 
~~hy1~k. ",ldz~ałę,1. tak, bez 'przesady ..• ,na~., ~ Llehl a !,: '. .:,. . . ',., ~~wlem otył~ damą, a, sZQr~~k2, żólt1nva. ~zu\Va/ l Ule. da:val• Ih~ zby;t <lll;!.zko od: 
ś!JcznleJsza: , .. ,.. ,,' Z poczlht~{U 1'1pa~~wała, p~zy stQ!e C1SZl), Jej sk~l:a nadawała j~j w,rglq,d niezdro,w ~t no! z bra~u s~.e~corh ~kocha~eJ' R:ry-

,Tęra;z ~~ano~J~ uda.c do stolu. . .. g!ębok.a; me ,.~łych~c byl~ me!. lIrocz ,lek- mało uJ~uj~~y, co spowodowało reda.kto!~ 'YSiad ~ z( rOWl,e, twego. oJca!' :, '. , 
I,ted~ktor~Mqr~ę.ns!3p. z .kap~ll;1sZEllP. .w,' rEJ-; lneg? brzęczeml:). ~y~e~,~ kt~remlposluglwa- d.o u?zYUlenia uwagi, że pa 'li KnofIpewllo ani G~Jąc lMoh prEJdko szepn~ł ,klIka sloW' 

~~ z?hźył SI.~ . do panny ;Mlelsen l nJzko .fI? SIę z oS,tl'QZnOŚclt1. i połg~os~m wyrr:,'l.- c~er~l na zaualenie śledziony.",,:,' p _' ,atlc"{e~ "..., .. .' '. .,' 
Jej SJlZ skłąml..;. '.. " wla~ego . słowa; lubśn~lechu kto:eJz dam •. ; • K,ledlJ' jednak i podczas pierwszflgodania la szeJ~~ te~u .me w!nna;..:;... .. odpO\;/Iedzta~ 
~ gOąPoą,arz ,Dasz, w,lozyl, na ~nie . -:;, Czy ~og~ pros16, p~now18, o ,nape~~ msza grobowa jeszcze. panowała rz "sto.. Na p em, '. byle.ś: Ule?SZaCClw~~y1.' , , . : 

W~SOkl zą.szc~yt.~~ pop~owadzeDla, pam do. meme lnehszkow - ,rze.kI Mo~,. z. mtona- le, !v~p~'ten8en 4a, plecami Krystyn: Bz~pm'ł I de. 1tętnle POd~lOSI ~lIJko~llnl~r?i Lu~. 
stołu~,;. .:.. .., .. .' > . ey:}, mocno przjpom~naJą~~ Illlll1stra Ben- m~zow,l je~: . . .. , " ' '. '. w ch y to \"J~O~l .J~OŚClsty :tnęz~zyz~~.O .. Sl
.:~dz~~cznu:~ ,p~d~~ ,J~:l ~ami~ i pos~ępo:. n~~hena. -:"zonal~oJ~ l Ja pozwal~ni~. SO~ ,-PowInniście już rozpocztlć, toast, IdY' wlo,sach l" fsD!CZastym D?8Ie., ;]u~ o~
wąl tuz. z,~. nowozen.9~W.l. :. .... . " ble )lOw1tac was t~,: szanowne pallIe 1 P,~-.. Moh. '..' y., c ~wna plow .... dzlt Interes· SWÓJ priez2iastęp:, 

z.a: Dl.m~ sz~~ł . sł~r~a,nt, K~pff"z pan~11I n~w~e! :" .. . . • .: .. .;, - S~dzilem, że to nie uchodzi przed ~w, zatr.zymał za~ ~rzęd,owe '8woj~ 8tano~1 
G~.~pcke, dal.eJ. kom,rmaIz ~und~ ~ pan~,ą. P~erwszy .kl,ehszek ,czerwonęgo WIna spel- ,pIeCZenIą... kl'!to m~J.strfl:kor:l1~la~·~klego·' w;'~aJarlsto::' 
Paa1se?~, polIcyant And,~rsf;)n z ·p~nlą.?-ru- nlOn? ~e.~er urOCZyŚCIe, . przy~zem . wszyscy .. - ,Owszem, owszem ~ przeciwnie. nawet :i '·lczllleJ~zeJ CZ,ęSCl mlasta~ Był za:moznym' 
n~rl wozny slJldu apel,acYJ.nego fl~a}sę,n z pa .. k.łamah Sl~,W ,s~tronę:, Ilo.woz~n~ów. . . :bard~o moąnie, żeby' j~'ż' przy zu' i~ roz" o. , Jt l na "z Jego corek. wyszła . ża' ur~~dilika 
:W~ :L~1Ude" n,ast~rllle resztą. t9wi\.r~ystwa : Kl'Y8~rna t~r~,~ rZU~lła. Qlpem na ob,a, ;czynaly się mówki.' ..•.. p. . p" z e ęgl clfD. 
paramI, podług ~a.rteczek porozdaw~nych sh;r~yd,ła st,q1:u lprzygnę?lOm~ została tą'. :ąed~ktor silnie uderzyŁ w swó ''kieli k 
p1,'zezstangreta Uplil,stra W. k,oryt~l'~p~ . wsp,ąmalo.śC1ą,' :ę:d~a Ben~echen. bez wie.a~~o.h podniósł si(J i rzekł: ." J .... sze , (Dalszy 'ciąg na/$ląj)i). 

ą~oły ,~kr.v:~Q w ks~t~rcIenqd~~wy. Ze ;dz.)'; :U}atkI p.brał~ saloą ~wlatmDl i wydala. 7 Ę~nie i panowie! 'N. pełl),ęjzna.czę~ 
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i "We wszystkich księgarniach krajoWych.:i~agl·a-, 
. .. . " '. :ri~cznych jest.donabycia sławny 'romans, . 

. . Guyde 19Ianp'a~saDta: 

PRZEZ KOBIETY .. , 
(Bel- Ami) .• · 

cę:p'a. r:i 1 kop .. 50~ 

DZIEN1;flK ŁODZIO. Nr. 212 

o S Z ·E· N l 
Potrzebne, są' zaraz. ,. ó' honor zawi~domić Szano. ul1n~z Wieliczko PANNY PODRĘCZ' N' E" wnych Rodziców i Opiekunów.··.żo 

, ."" . .' .. ' '. I.,lleye. powa.kacyjne rOZllOc.zęly się z 
.' L;Ę;KARZ,PQWIA.r.rOWY stroi w magazynie mód !lliiem !5 (27)s~erpnia,i'że przyj~u . 

choroby wewnętrzne ł we- "IIL.-'~ .. -n •. .d : J~ ta.k. ze na. m.0J~ pensYlJl chłopczy-
;neryczDe~ przyjmuje od 8.....,9 ..Jnt • .JQIO"er., ków. od ,lat sześciu do ośmiu, tu~ 

I
przed.POl. i 5-6.;p.O p ... ol., ul. .p.' iotr- ' ulica ZieloQaNr; .265. dzież przygotowywamw popołudnia-
kowska, dom Ende obok fa.hryIHJ.1100~3-i-'2 wych godzinach .panienki . żyćz~ce 

.Heinzla., .941-3.0-18 1--------...,.,.----......-- sobie· wst~pić do gimnazyum.' 
Potrzebna jest E.ozklad nauk będ~ie śc!ślezasto-

'PAs?,łI; W!~~~Ójt8 . . .B·· ·0""' N,' '.' ....... .A .. ' .... :~~.::;:y::c.r:g~ab7en:~:nl:.:ay. ~ 
'gminY' Nowe . Miasto, gub. Piotr- f B:owska na imię Sury BUmy Birn. 1-... · -___ .' '. '.' rancuzkiego, niemieckiego i ańg,iel-
baum," . 1099-3-1 wprawna do sZy'eja.Wiadomość w ski~go języka zechcą. sil;} zgłosić ~~ , 

redakcyi Dzienuika Łódzkiego~ . mOJą pensy~ .przy UlICY Zacbo.dOleJ 

STAN RACHUNKOW 
! 1101";':"'1 Nrr 275, gdzIe takowe w godzInach 

~--'-.....,.,.-..,.....,.--~-'---- popołudniowych udzielane h\ldł!. 

Od1p~ździernika ,,: PrzelQźona pensyi 

'PIWO . ~ ,WE~E~~· _"nku Han,dlowego. W JYar6~awie 
dzień' 

Stan Czy~ny. ' 
GQt.owizńa'Wkasii3:.. • •. ...•. .....• 

· RaĆhunld bie~~cew l)l1n)rach r'ządowych '} prywatnych-
SkupwekflIi opatrzonych najmniej d'yoma podpif!a1l1l· • 
Skup papier~ówlmbliczlly(lh: wylosowltnych l kuponów 1)1e- ' 

, . .'zących. .' '.. '. , .' '" . .' i'" '., ,.,: 

5.' Shp s.ola-wefsli zabezpiecz9nych papierami publicznemi 
.. "~1;1H:hyj>'oteką '.:.. •...•. '~ .' .' ". ". 

6 
'1 
8 
9 

lO 
II 
12 
13 
14' 

15 
16 
17.: . 
'lS" . 

1 
2 
3 
4; 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

Poż~czki na 'ząsta\V paJ1:i~rówpublicz~yoh' ito,varów.. 
Moneta brz!Jczl!ca, stal;loWll}ca wlasnośc )mnku. . 
P9.pier~ publiczne własne", '. •... . • " . 

. Tratty i WllKsle na zagranicil; n!J.byte lla W~a!lUy rachunek. 
Uposażenie filii banku .• ' • . ; • . . • •. , • '. • 
K:or~B:polrdenci. .' ' . ' 
Rachunek ż' oddziale:in ban'lru ..11~ 
'Veksle proteiltowane ., 
Wydatki l?ieź/bce . ,- .. , • 

,t " 
Wydatki z~otne. 

· KQszty org!l.nizaGyi·.. ~. 
Nieruchomość ~ . .. ~ , 
Racliiink}.· pr~eclid,d~ie 

, . 
,. Kapitał zakładowy. ,... ," 
Uposażenie filii l1ankll. . • . . 

· Fundu,sz reŻel'W(),WY . ....; ••• • 
. Wkłady .na ra.chune'k przekazowy i lokacy.e.. 

KOl'espQndencl. • • ." " 

. ' 

, , 

, RachuI),ek.2 oddzialem'Qanku •... • , . '.' ,'. ' •. 
'r!stpy przez bankakceptowane..'. ., •• ' " . .' . 
DYWlden,daod akcyj l)an'!tu n.iępodl1i~s~ó:tia: ' ;> • '.. 

Procenty przypadające <1oiaplaty od. \vkladó,w i obliO'Rcyj. 
Procenty i. komis' '. ',' ~. 

" . " Rach,un'ki przechodnie 

Weksle do inkas)';: ~ .' 
T0'Yar~ w kQmis' odd!i.ne 
1091-1 

.. 

W e k.8 J'e~ 

Berlin . ~ . (17()1/s) 

ZA 

" .;. (1701/,) 

Inne niem. mi8.8ta bank. 
",,, '!,' . )' 

Londyn •.•• 
" ,.. 1· 

rary! . 
" . 

Wieden 
II 

Peter8burg , • 

. . 
• (158 1/,) .' .. 

O G~Ó r. E MI 1IIIIIIIIIIIiaRzw-arsz·aws!dc~ browarów ·jnlIa . L,·.··. e.·,i.cOOI-tfJ , 

" ·K l' J ... ,'. O· .' .. K., ·.·A' . . auroalka konserwatoryumwani~wkieg<?,. ud;:;iel~ l~~cyj śpiewu, 
Bhzs~a.. wlad.omoŚ(l ; li redakcyi 

LAGROWE "Dziennka Łódzkiego. •. 1045-1 
. flaszka opatrzona etykietq. ..' . . 

. po 5 kop., ". ...... ..KANTOR 
~ .. F.· BERMAN nasz przeniesiony na'ulicęPo;tn-

.. ' ,', ..' . dnłow'ł Nr. "50. . . 
ulICa "i~trkoW8k8. Ii., ~fO . .' . . '. : 

. w domu A. Cóhna. , . Leon Rappaport&G9. 
1097-10-1 . ..1096-1 

. ..,KOKSGAZOWY..· 
1--;m~~;;:I~~~I;...:-:~~~H~-I-~~~~I~~11 Znane ~alety ~O~,su: QZyatość, ~upe~ne w!v~leD1e. ~ię bez przy-
1 ..... :..:.::2=c:.:.~I~~~~~~II~_ł_~~~~I~~~11 ~rego?ymu l kO'p~la l dla tego posladaJtlc . naJwleksz~.lloś6 cieplika· 

Jest n.aJprzystępme]8zym materyalem palnym VI porownaniu z innami· 
·skutklem c~eg() zale.cić go ~ależy:jako najwłaściw8zy materyał paln~ 
do knchen l opalama pOkOl. < . ...,' . 

Pr~ygot0Vi'aniem' takowego. jako .. materyału palnego zajlilUje się 
bezpłatme.:Tow~l"zystwo Gazowe. Oprócz .tego koks dostawianym być 
ruoze na 2~dame w. ·drobnych kawałkach Jna ftu·mance· do miejsca 
odstawy za~pobranletn malej dopłaty •. 

lj,:>:~o,~IUtll9:U'{~111 . '. Obstalunki pr,zyjrnuje: . 
'Ka.ntor . Towarzystwa Gazowego i, następni: 
Ik BrODowski, N,!wOJIII ej sJ(a Nr. 14. 
EmtIWa.hlman, Srednia. Nr. 332. 
A: M •. Warszawia.k, Piotl'kowskaNr. 255~b. 
A. J. Tyber .. . .;,' ,,786. 
Ed. lIenchel· " " 622.·. 
llugoSchlełcher "" 728. 
Karol, BulIer " " 689. 
~. ,11. Galewskl, Wldzew~k.a. pI'zy Stacyi ,Towuowej. 

. • , .'. . 1102-2-1 
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