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Nekrologi: za lI:ddl. wim&. 10 kop. 
Reklam)'!r;a każdy'l'riersz a kop. . 

Słał. .wierszow. Oil08Eenia adre. 

Prenumerę.~ na. ,,D.zienn.ikLódzki" 
W Warszawl.e· przyjmuJe .skład· Hehryka 
lIirszfeldll;pl'iy ullcy. Mazowieckiej, 
Nr. 16, wprostT{)warzystWa, Kredjto
w,'go Ziemskiego. '.Tamże pAb~wo.6 
mo?;na. pojedyncze numery,,Draenmka." 

Cena pojedynczego numęru' 6 kop. pismo przemysłowe, handlowe 'i' literackie. 
lowe po n .. j mi!llioeznil. 
, Od naleinołc1 :pn6wJŹI~j"oyeh 10 l'8. 

ullt~pBtwo; doa~tkGwlI ogólna' 6'1 •• , 

KALENDARZYK. l Biuro Redah:cyi l Administracyj 

Jutro: lraliksf,a P.ap. ~{lllz. . 

OghiszeniaprzyjJllowall6' Sił: W Adńliniatra.eyi' ,,1l~i8nl1ilt~i' 
orliz· w Bint'lLch OglOBiteń ltajchmlLna 'i Frendlel'& l't WlI.rlly'''w~e 
i w r.orh.:i. ' '. , , 

Dz.iś: Edw:arda Króla. [ uli('ft, ł"iotrh:owskn, hoter Hambtu':ski Nr_ 27 ... 

WllchM stoilCIl o'·gudi.6 uiin. 16. Zllo.hód Q goiJ:!:. 5 min. 16. Adres tele{,thl.1iczny: 
Długość dniagod:t.' 11 min . .-:.Ubylo ania go.dzin li ,t'hinut 39'j :E!:"."O"Ł.:A.:K:OV'V""SX:r:, i!:...Ó:bŹi_ ~ko~isJ naileslarie b6z zast'rzezenia-ni~b~d,pwracau6. 

f""'_ I zdańf ' powied;iec co. nastE}puje:' Szkól para- .~; Ogói wydatków ws~ystkich szkól ludo-I 18825,884 .. '2,388::::=:;3 

K'O'RI!~POND'ENCYE :fi:aln~ch ógótem jest 1,095, w nich ,48,274 wychprzedstawia sum~ 182,575 rs. Istnie-I 1883 7,640 2,652 
E\l ~' . .' '. uczmów'i' 1,393 nauczycieli i nauczycielek. j!b~e. o.d lat b!1rdzo wielugimna~yum nie,: • 1884 8,3542,679. 

Co ,zaś do szk6ł ludowych prawosławnych ll}leckle w Mltawie, .oczekuje reorganizacYI 1$85 , 9,075 .3,256 ." . 
Ryga, tv październikU. w tym kraju,to ,w roku 1884 bylo ich 0- na rosyjskie, utosowniedo prośb podobną Jak z tej tabeli widzimy, wci~u lat 

W ostathim liście' 'doposUem () goatie~ gółem 379; z tych 111' wlotyskiej' cz§sci bĄrdzo licznie. podawanych przez mieszkań- pi'ilciu liczba przestępstw wzrosła. o 3,611, 
uZ1ianiastaranil1, celem utworzenia szkół guberni, a 268 w estońskiej. W szkołach oowm:iejscc,wych:P.Ka.puBtinzllowiadQroił a przest~pców o 838. Na każde lO,OOO 
przy fabrykach w, guberniach. nadbaltyc~ tychp'obierało naukli! 12,338 dzieci, z tych rad§ miejsklł miasta Goldin,gen w Kurl'an- mieszkańców Liflandyiprzypadala w roku 
kich. Obecniezamiel'zam pódać kilka no- 8,076 chłopców i 4,262 dziewcząt •. Co do dyi, iz w r. przyszłym miejscowa szkota 1881 r. 46 przest~pstw, z tych 20 oSlkd~o
wych wiadomości ostanie szkolnictwa w wyznań, to głpwIly kontjgenB (80%) stano- ~iejska zostanie" zam~ni~tą, oraz zap'yty- nycb,. a . w )885 roku 85! sk~zanyC:h 27. 
kraju tutejszym. '. .' w~Qs prawosławni, tożsamo dotyczy, skladu ~ał, czychcfil wzam1an szkol~ rośYJsklł.. WIdzlmy, że wzrost l~O§ĆlOwyl procen-

W ostatnichszczeg6lniej cza.ęach,ódk~d n,auczycieli, gdzie ',?;og6Inej liczby· 632, by~ Odpowiedź jeszcze nie nastąpiła., ,. towy przewinień i przest~pc6w jest stalym 
rządy nad 'nowpuo1'ganiiowahym ryskim lo -630 prawosławnych; .. ' ',' " ,.W: Estonii szkól 1uterskichludowych by- objawem, .stanowil},cym 8~utniłl ~rl\~~ery
okręgiem naukowym. obj~ł p;; Kapustin, Na tern z3.kouczylibyśmy wzmiank~ o łó w r. 1885 ogółem' 541." Lic~ba ucz§sz~ styk~ pOZIOmu moralnoścl ludnośm mIeJSco
daje si~ spostrzedz niezwykły ruch w: dzi,e- 'szkołnictw~e ,w ~ifl.an~yi,-ni~ możemy je- ~sjących do tych szk6ł wyn()~i35,999 dz~e~ wej. Gló,!ue przewi~ienie-brakszacn?ku 
dzinie szkolnictwa. Ze wszech' stron do- dnak pommą,c mIlczemem dwoch wyższych m, ztych :1.8,324 chłopców l 17,675 dple~ dla cudzej własnoścI. Czy ogólna bled~ 
cnodz/L nas wiadomości o powstawani u no- zakładów naukowych w Lifl.andyi, o któ-! wcząt .. Miejscowy organ kościelny estoński pośród warstw nizszych nie jest IUnożm
wych szkół ludowych, gimnazyów i t. p., :rychzawsze wspomnieć wypada, gdy się o Ristiraltwa JJilhapaewa lehl odzywasię'bal'~ kiem powodujllrcym tak wielki iloczyn prze-
lub też o przekształceniu dotychczasowych szkolnictwie .. tutejszem ,prawi. ,'. . dzo pochlebnie o postępach i pilności ucz- stępstw? • Kto wie. . 
niemieckich na rosyjskie, zpewnyin odcia- . U niwers.Ytet dorpacki w r. b. ma 1;'784 niów tych szkół; Z inicyatywy, kuratora, * * 
niemłotyskim lub estońskiin .. ' słuchaczy, czyli. 049 'więcefniZw 'r.' z. zajęła. si§rada miejska. stolicy Estonii,Re. * 

Przedewszysikiemwypada mówić O szJco~ W tej liczbie 1,125 miesz)i:ańców nadbal- wIa, sprawq utworzenią szkóŁ rzemiosł Pótnocne wiatry,temperatl1ra nie prze-
~ach W'.L. iH. and. yi. os.t~tnilł n.oY'oot.w.art!ł! ... tY~k. ich . prowin.CY:,j 'r '. 77z KrÓle~t~a::pol-1 przy sz~olach miejski.ch, - rzecz. godna po- wyższajlkca nawetwpotudnie 12° Reamure'a 
Jest .Bzkolarealna rOSYJska \V Rydze. "Da- sklego. Według coraz to uporczywIej '3ze-chwt.ly l ze wszech nnar zasluguJ/Lca na po- opanowalaRygę. Sl;~d n~ieszkańców ?wla
tnje ona istnienie swoje dopiero od dni kil.. rZlłlcych się' pogłosek, dni tej wszechnicy- parcie. da troska, co w sezonJezlmowym rolnć bę
kuna:stu,a liczy1iczni6w ogółem 25'3, prze" z takim jak dotychczas programem i ustro"Otocała wiązankawiado . .Illości;dośćłuź- dl!!. Budynek teatru miejskiego wprawdzie 
ważnie J'otysz/iw' lhterskiego' wyznania. Jest jem - Sił .poli!lzone.; 'Uniwersytet. ma być nych, o stanie szkolnictwa w nadbaltyck,ich odbudowuj'fiI, lecz w r. b~ na użytek publi. 
to pierwsza. szkoła realnarosyjskawkra~ przeniesiony:tn. do Rygi~i mahy6 ~o nie- guberniach. .sprawa oś~iaty ludowej, to czny oddanyin jeszcze nie' b~dzie. W.dre
ju tutejszym. Toteż jejótwarciedałopo~ go Zllostoso w alla Qgólnl1 państwQW~ ustawa ,rzecz ;r,;byt ważna,' byś lny nie ,podawali oC!. wnianej zatem szopie w dalszym Clllgu 
le kuratorowi, okręgu. do. zaznaczenia, nie: uniwersytecka. Q.ui 'Di1l1'a-'Dera~ . 'ązasu, 40 czas,ubuletynów o jej stanie. chronić si~ b~dzie dziatwa Melpomeny i 
których swych pogllj,dóv.::,·"Szkola; mów:ił W Drugi z~kła~ wyższy., pQlitechnikal'yska., OŚwiata. ludowa w "gugerniach,tutejszych ';l'erpsychory. N~karnawat zapowiadal!i~ 
dniu otwarcia. p. K8Ipust1n l jtlstrodzOhem ozie- liczy 856 ~tudęJ}tów,.i. pod tym wzgl~dęm, ątot na dalęko" wyższym stopniu rozwoju, kilka bali, studenckich. Jeszcze p. J er~y 
cilJciempań,stwa~'p()wiriria; ona mówićjednymzajmuje pośr6d pąlitechnik niemieckich aniżeli w innych miejscowościa.ch l?ańst,wa Brandes ma zamiar urozma.icić nasż zim?r 
j~zyltiem' państwowym,', mie,ć,jednalt.ie:licz~-:pierw8ze miej!lce; druga bowiem liczebnie ,rosyjskiego; temniemniejwieJe jeszcze jest wy sezon odczytami niemiackiemio, I:os~J~ 
cia, jednakie dążenia z panStwem;" Ta m~najwilJksza polite.chnika'bedińska, UCZ! 000 do zrobieI\ia,choćby dla tego,' by dopfllrĆ, sklej. ·litera.turze. Na grudzień zapowie
w. a. wyw~la~a. o~z.~w~ś. ci? ,!',p~a~ie~'inie. j.SĆO~~l. uch.aczY,. po. tem. do .. piero,. ' ... .idlł ... ~. on.aChi. 'um I s~n.ówiSlta,1~l.de 't tym, wzg.l~d~ie.)!l-jmu,le, dzianI}) została wys~awa artystyczno.p~z~. 
weJ rosYJskIeJ, Jak I 'nIemIeckieJ :liczne ko- 'l, Zurych.z 400 ,studęntaml. "LIczba pola-Fmlandya. ' . .'. myslowa; trwać będZIe przez. cały tydzten. 
mentarze. 'Bą:dźcoblłdz; jnaohacha'ra- ków'zwykledosi~ga w politechnice'ryskiej , *. *., A tymczasem obchodziliśmy 25-1etni jubi-
kterprogramowy. ,Tyni,""którzy'si~ w'śz~~ .200' stlldi:int6w. . ,. ,... ," . , .. ". ' 'I ." .. ' . * . . ' ; lęusz kolei dynaburskiej, oraz. bezzbytecz-
dzia u'~iebie c~tiłlł,'" mniejpr~yje;nne~i . W sź~olach .1miowych w E;urlandyi. za- p:dwnie silJ tez. plecie na. tym bożym uych intryg i ~alk, wybraliśmy--:,kr6la kur-
muszl!":BJ~ ;wydawac owe reformy;:kt~re.p~" szły od ostatIllego, spraw~zd~U1a: zr. !877Iś~lećie, a s~czególmeJ w korespondencyach: kow:ego! . . . 
t~żntlt"Welt8prache"';przywol~11ł' dp "po- dor. 18~5 stosunkowomeWlelkJe zmIany; Bo pri)szę-wprost oq: szkół, przechodzimy . Po skończ emu tlomaczema "Potopu" 
rZ/Ldku" i to nakorzyś6czyją? 'jh.kicM I tak w r. 1877 l~czba szkól wynosUa'351, Idowięzięii,'od szkólnictwa' 'dokryminal!lej ;~Riżskij Wiestnik" przysti}pit 'do 'ttOpia
~arnych chłopskich ~~Fze~zy" jaki.einiinle-,! }885 r, •. 378. '}V'źrost, niewielIcV Ogó~n'a I kro~iki; Z pra~jed~ak kroni~a~skich~i.e czen!a powieści. ~a.ma ;, Wielki ~wiat ~a
n!lkmowę łotysz6w 'l'estów, . Oóz'czyD1c! 'lIczba uczęszczaJ!ł!cych, w r.z.wynoslla l zamIerzatny kWItowac; zresztlll,blOrą,cscr· pOWIC." Trzema to z kolelpowleM pióra. 
pi~kne' dni A.1:ailchuezu. minęły> FortuniJ.i 2~;264, czylió 535 więcej ,niź.w' t:; 1a77.lśle,'pomi~d2y , stanem' tych dwóch instytu- polskich autorów, d~ukowana. w połurzlJdo~ 
kołem shrtocźy:jutrżenka zaświtała~obe':Tak maly rozwójsz,k6ł ludowychwiejskich, cyj zachodzi' wiMej zwi~zlni, aniżeliby to "Ilem piśmie ryskiem.A; R(1$set. 
cnie na widnokręg1l tych"upośIeazonych, o ,tltimil.czfiI wzrostem '6zkółmiejskich; werbu- ,na potór wydawag .si~ mogło. Przechodzi- ·'------
istnieniu kt6rjch'w,' "kraju priywilej6w'.' jlIlcych liczny zast'ilP .uczniówzpośl'M'lu- my wprost do rzeczy~..· ..' SPRA WOZDAlUATARGU1B. 
sfery "przodujlloo'!';wiedziećdotychczasnie dności wieJskie.j .. K~szty utrzJ:mania w~ro-' StB.trstykaur~ędowa· wykazuje w Li-
chciały: <". ' .. ,.;, . ..sły natommstznaczme ~zamlast ,~59'rs.,\flaUdyt: . .' . ' . " 
. O 8~kola.~ .11ldowycn luter8~ich w Li~ sikoła.wydaje Ob .. eenie 4~Ors .. rO?:Zhie., 'w ,rokU' 'pl'zest~pstw osądzonych 

flandYl, daje SIę, we'długostatUlch sprawo· :Przeciętna peusyanauczyClela wynOS! 283 .18815,464 '2,4~8 

Giełda. WG1'ntJłDSM. Spt'&wozdauiebgodmo.we (do 
dnla l] . pa.ździernika), Tyd.zillń .oMegły ro.zpocr;!}to 
na.·· tutejszym targa wekslowym .. pod wrażeniem po-' 

e 

Listy:z WaxszaWY. 
tworzą niemal osobnI} 1itertttur~; u nas by- jl}c zakres, poezya' stanie się wsz~hstron- cza, widzi, że one żyły jedynie uczuciem, 
lo to pierwsze pokuszenie llilJ O odtworze· niejsz/L l' żywotniejsZl!li QO przyczyni się do poeta wi~cej od nich nie zą,dał i t~ jednill 
nie pj~knych post9.ci wyszły ch z Wyobraźni wyrobienia odpowiednich postawionym ida~strolłfJ ~ch duszy wyzyśke.ł, kład!}c na nill 

-W'J- naszych poetó)V ~'.. • ., .'.'. . . alom charakterów w. rzeczy.wistościOi spełni' nacisk szczeg6lny. Sam .zreszt!j OhÓllelow-
Kobiet)" Mickięwll3za, '131o.wD.ekiegoi. Ki'asmsiego, ;Pr~ed. ?~tijr.ri~stu <'laty istu~ya: Ila~l sa- tym ,sposopem najwznio~lejszegw.oje 'po- ski, streszczajqc s.i~ .niejako, .wydaje s~d o 
przez Pio.tTli/ 'eJiń:rielowskieg(),.' wydanie trzecie~:"" ;meIi11póetaml 'były' rzadko§Ć1ąi .a JedEm

l 
słanmctwo.". . ' ...," badanych przez slebIe postaCiach. "Ma.ryla. 

Pil'lrws"za praca "po.dobna u nas., -'Stanowisko im- Słowackiznalazl w Maleckimslhuienneg.o Tymsr'osobem 'Ohmiąlowski<żastrzega i ZQsia ':- to nierozwikłana pączki, w 
tora. -~Objek~ywno.ść wzgl\l~ełU ~t~d'y~'wanych bO~ "o~~asi:tjacz~"ik~ytyka;.Przyj~to:w:i~c~-; si~'baidzo 'Yyr~źnie,', wzglr;:dnie . do' ~ada. ~tórych .niewiado~o' czy wszystkie; listki 
hatereki.poezyl. -:,~dealy p:c;eszloscl.lldaaly PUJ ,twor Ol:uQlelowsklego, Jako pożądanllr nó~ nych pl'zez sIebIe utworów. OddZlełaJe od Sl~ rozwlDlj"CZY wlęksża cz~śćopadnte, czy 

szlosCl.~Zadame Po.e~yl. , . w~Ś~ którą. . też tzeczr,wiśCiebjrla' zapowie; życia obecnej chwili jako ideały przesdo- ~ez zwi~dnl} wszystkie przed czasem... Al-
Trzecie wydanie, jednej >ksilj,żki':w prze- dzi!1l'szei'egu pi "aC W tym', kierunku ••• · ,,' śoi, bopojinuje doskonale, ża: ta cala gale- oona to bujny ,kwiat egzotyczny, w cieplar· 

ciągu lat trzynas~, przynaszych'stosun-. Wązystko to objąśnia powodzenie ksi'llz': rya uroczych postaci, stworzonychprzez na- ~iidea.lnych uczUć i chorobliwego santy .. 
ltach, stanowi fakt tak rzadki, iż sam>przez ki, nież ależiJi e od jej istotDAj wartó'ści, bo szych'wieszczów,: 'do niej stanowczonale- mentalizmu zbyt szybko rozwinięty;· nie 
:,i~ zwrócić musi uif.a.gę; Ksią;żka~ajfilca piestety, niekaźda wal'tosciowa książka, do- zy i dla tego zanim je rozpocznie, stawia przedstawiający tei żadnej nadziei .długie-, 
to rzadkie powodzenie, musiódpowiadać zna tak szczęśliwego; losu~ .. ': . ,pytanie o ile te ideały na dzisiaj S/L' wy- go trwania. ' Telimena. - to kwiatcyko-
jakiejś' pótrzebie,::'tiafiitć:w :~akieś,-tętuo ,'Autor rozpoczyna ją od: scharakterizo~ starczające: . . " .. ' .' ryi, rozwiewający się w puch za podmu-. 
spol:eczne,skoro, :.pomimo 'tyJu i okoliczn~- wania. prądów bhwili" w której' praca jegó Tym sp;osalJemautor godzLswllt prac~ Z chem swawolnego chlopua, to· podżyła. pa.n~ 
ści tamujlłcych l'OZWÓj literatury 'naszej, powstała,.a na.stąpnie zW1'a.casi~ do poezyi prt1da:mr nowoiytneroii już tylko' ze stano- nica; w kt6rej widzimy. tylkoniechlJc ob
zdolala:-odnaJeźć'fdrpgłJ :dó serc;':i:my~H'o- j słusznlll :ezyni :uwag~, iż poezya romau- wiska badacza, z~jmujesi~i odtworzeniem chodzenia. uroczystości świ~tej Ka.tarzy-
gólu. " "tyczna "treść kobiety ~prowadzaJa jedynie intehcyj'poety, 'wkaZdej p08zcz(>gólebo~ ny."·. . ; 

; Taq :szcz~śli~f!, unillowan1!l ksh!'ŹkQs SfiI do serca, ono jest jedynie 'motorem pobu. haterce. . . . Żywiia, <;órka Tuhalla, apr~eMwszyst~ 
"Kobiety Mickiewiczll, Slowackiego i Kra- p.zajqcym j/L do życia u.qlyślówo-#lora~nego, Pierwsze mir:ljace' pomi/adzy trzema poe. kiem· Grażyna. jak.o bohaterkI . mogłyby 
sińskiego," napisana w. r..) .. 872/3 przez PiG- jedynym sądem wydającym' ośtateczne' i tami naszymi zajmuje Mickiewicz; Ohmie. służyć za typy kobiet obywatelek" gdyby 
tra Ohmielowskiego,w'Jr.1880 potnI:lOŻOna niecofnione wyroki )Ve wszelkichsprawauh lowski z.astanawia si~ naprzód nad. ogól- okoliczności zbyt wyjlłltkowe nie I!,0staWily 
kilku typaminowoozesnemiL wydana ,po- życiowych, jedynym"przedmiotem,kt6ry onym 'óharaktererrl miłości, jak ją maluje ich na stanowiskuodo~obniónem 1 gd;yby 
wtórnie, którl}zn6w obecme:pu8z~a w świat ch~ale lub hańbie kol;>iety stą.n?wL'.Foza w Iilwych utworach, dalej przechodzi do po-·poeta. szerzej je był na.rysował. :Te dm: 
firma' Gebethnera i Wol:ffa, .....: '. sfer/.! serca, kobieta staje się liipemprozai- jedyjiczych postaci1 k~óre si~ w nich zary- chwilaliapr§żenia duchowego, kt6re 8l~ w.y. 
, Pierwsze wydanie tej ksiąikispotkałó silil, cznej prozy .. ~" ; . .. • " ...•. ;' 'sowały, a. wreszcie bada o ile braue były z raziło w poświeceniu wiasnego ży~ia,. c~y 

jakto saro antor wpr,?;edmowie ,swojej,;zazna-' , Takie było stanowisko naszychtl'zechwiel- życia i 'Y]obl'ażni, jakiemi byłypierwowzo~ dla odparcia wroga, czy dla ,!nl~ntfJCUl. 
cza1;zeniaIlcypacyjn~i,pv~d.amii· kt6re~ po .. k'ic~ poetów. :p.rz~chódzą~od~~wili! obe- ry b()~ate!ekpoezyi? , hańby, ~zy dla zgody .wśród bracI t Dl? JlY
stawiłyke.bietę ,na wldowm lzamteresowa~ cneJ do P:fzysz!ośm, Ohmielowskl ,z8.&ta:na- ZnajdUjemy tu pIerwszy zarys badan, starcza Jeszcze, ażeby lm naznaczyć. m]ęl~cę 
ly .silnie ogOl teni w.Bzy~tkie~,co; ją, ~otyczy,· wia.si\'), :"j~~dezya '~a tern poprzestac ; tli.e któr:e póź~iej tą.k sllmiąnnieuzupełnil B:u- w. pan:~eoni~ tych ko.biet j iktóre SI\ n.atchm~:, 
Achociaz poezya mc.nleml!~ła;lI;;t'Bml:prqda;.<~~oze.J~zeh. ma .hyc.' ·.ar~ystyc~~em . ~db~~ :t~r ,:,s\VoIm "dwuto~owem ~tudyu~ o M)~ mem ~ 2:YCle~sI>.01eczeń~t'Ya.Ro1l1sonoweJ; 
IUi w:spólnego"p:ze~:.oo.) sa.II1o,.:~e zaJmowa~ 'CIem rzeczyw~stośC1;.Je.zeltma WćhO~216 w krewlczu.:J"ilŻ tutaJ ChmIelowski dłUgIEl slusZnl~ nalez;y. Sl~:to .ml~J8ce,ale tylko ną. 
lasilJ' uczuciaml.Dl~wleŚCI~ml; l :wY,twa.l'ża,ląkła~" czyn~lk?wzyCl!,,' społeczIleg(j, ; t? ~arty PO~":lęca kobIetom co królowały w Z~s~dzle domysłów. Jest to drobnr" CP9-
Iaidealne,hohaterkl,budzd's.',zaJ§c16. ' ,'" musi oczywlBCle dawac. obraz całkOWItej Jegą wrazl1wem sercu.. ,Cl::tZ. cenny fragment pośr6d kreJI.CYJ poe~y. 

praca też; Ohmielowskiegobyla,llowośoilj, działalności • kobiety, 'wszystkich'· dążeń,Dziwnie to wdzięczna ale i tt'udnapra- Marzeuieczytelnika może gowypelOlć, 
w naszej literaturze; P?dezaskiedy .nie~~~BZ~$tki(jh . usiłowań, 'ja~ie:~na. przed- ?!I. :r?zpl!LtaĆpodobne uczucia. i ocenić, w le~z n~gd}' nie ,zasąpi poetyczn~j rzeczy
cyi anglicymaj/L mnóstw,?·podobnych,. kle.- s~~bIerze w , cel!! ; zrównan~.asl~. z rri.IJŻ- JakIej mH~rze :sluzył!l'~z~czywI~tość za tło wlsŁośct.. Ka.rollUa to wytwór nIenormaI
dy :kobiety:.Gotheg~1 Schillera, ,S.hake~ea~{J~yzną... UCZUCI<l samo,.Jak.kol~ekwlel~ wym,ar~onym po~taclOm7 Jak Siła twórcza nych sto9~n.k6w, narodowyc~~ Klarą. to obraz 
ra, Byrona, TennulSona Sw.,noWJ.Ił·Dlewy'-~l • wpływ" mu. przy~nah,. ~le Jest, pr~e- przeIstaczała. mlło~6 Vf poezyę,łzy :-.W! dawno nUnloneJ. przeszłOŚCI' • 
czerpane;:t:ligdy źródlostudy;ow".bo ka.żd~ I CI~Z'." .r,?;eczyW1st(Jś?~całośc}1l! nl:ttut'y ,nIe- pedy;w~d~ug v:'yrazema. M.usse~al 9g?lm.e . . ." .'.. 
pokolenie - inaczej ,się na. me zapatruje l wIeŚCIej., Szerszy ,}"wspamalszy: ()beJmu~ I zastanawlsJllIc SIę nad kobIetamI MlCklewl-·'. (t>okOJbzente nastąpi). 
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1nyśl~ycłi'\viadomo~oriBeriiM;Weksle- berlińskie towarzystwau'bezpieczeń po lAOO:-t;417 r., pO:l:O- wione; płacono za parę 10 rs., z czego 6 ukowego warszawskiego o dzień uroczyste 
z ~t~l1~'~ea;tJ_ f) J/s:?/o· MocD.(ł.usp~so~ienie spot~- atal! nabywcy po 1,410 rB.; akcye drugiego. towa- rs. przypada na pszeni~EJ a 4 na żyto. go otwarcia gimnazyum. . 
gO';ysfo SIli) we wtorek; taksacye za.powladaly nowlb l'zystwa na.bywano po 277-295 rs" pozosta.lI sprze- l'IIa jarmarku w. Ł'Jcznej sprzedan.o, wedlu&, (-) Ulga dla młynar2.Y. Niecla.wno don 0-
~w:\,zkę, Ku:pujlJcych byloniewiel!J.s stopy dy8kon~;dawcypo 288 rs. bez nabywe~w; akeye-tow."Sa- d • d 372 kIsiliśmy o dokonywanych rewizyach młynów 
towe wę)i;azyw~ti J3ąrltn. jako miejsc~ najkol'zyst- lamandra" dósdy do 660 rs. (o 60 rs.wy:i:ej) po- sprawoz an urzę owych, . hOllle ~pslz8e6J l'.' wl'atraków w. okolicy W celach opodatko-
hiejszego pokrycia latnieją,cego zapotrzebowania. go- zostali nabywcy-po 635 r8, Akcye petersburskiego krwi, 900 koni s,wojskiego c OWU 1 . 
. tQwki~,P{)daź :by1atak natal'ezywllI,. ~e z5t,42 t/2 towarzya.twB. z 4,16 rB. do!!dy do 44.0r6., lecz po- tabunowych, owiec i baranów 8940 sztuk. wania, mianowicie wszystkie młYl1yi ,wia
pJ.a({()nyph_napoez~tku,..zredukowano notowania o zostały przy nabywcach po 4B5 ra,;;akoye towa- Bydła nie ~rzyp~d~ono wcale. 'Skór suro-tr~ki posiadaj~ce jedn~pa!'ę kamieni,obo-
1/2 .0/0, In'zjfcż€l1ri' za;wBz~deEil'.Cze !przeważalitjrasen- rzystwa n'!.oskieW,skiego nabywano ~o .7łlO rs., kurs wych. dosta'Wl'ono 4,236 sztuk,' wetny 460 WIRzane ,81l •... wykupywa. C sWladectwo h, andlo. ci. Tymczasem taksacj'e zawiodlr, lP1rs rubli w akcyj towarzystwa rosyjskiegopodmósł'się o B rB. ~ ~ 
Bet:!inię",nie .ule~Iżę.duej zmianie. W nast~pstwie (144-147 rB.), a.kcye towarzystwa handlowego ZY- pudów. we trze.CleJ kategoryl z~ ? rs., -:- młyny 
tego ·w.ekBle· zagra.niczne wrómfj 'do 51.40 i.odtą.d skaty 4rs. (126~130 ra.), akcye. ·towarzystWIl, pół, Lubelscy handlarze spirytusem zawarli 'u· zaś mające 2 ptfry kamlen: - ŚWIadectwo 
zaczlbl;si~' nieprzeqvany; postęp. zwyżkowy, pO,miiuo nocnegopodniosly sj~ o 31 rs., z 268 do 289 l po- mowfJ na dostawę znacznej partyi ~pi~ytu~ handlowe dru,gleJ kat~go~yI za, l~ 1'8., _ 
że.~urB ,bę1:li~B~i _utrzj'mywal się. na jednakowej zostalyprzy nabywcach po 28ó,akc}?,towal'lIystwa, SU do Bu'tgarYi· W term'1'n1'e dwumleslPcz, młyny o 3 I 4 kamIemach, sWladectw, o 
wysokości. Przy końcu giełdy cżwartkowej zaplaco, ,;Rosya" nabywano po 370, 3~3, 375 l 371 rs., ak':l 'IS 

no 51.471/:Hw:pillitek-'przybyłoznowu 1/. 0J0, tak, cye to.yi'. "Nadieźda" .po 217-222 rB" ,akcye tow, nym. , Qierwsz~j k~~eg?ryi za 20 rs. Wspomina-
.~e"po):q~allię,l!:t\rsÓw:krańcowych, wykazuje pro- "Jakor"po 346-:-355 r$, Z akcyj, towarzystw że O handluspiryłualiamimają wkrotce za· hśm:y rowmez, ze delegacya ~an~lowa s~a ... 
centowlll.z\Vyzk~przy·kprrcńtygodnia, W ostatnich glugfpai10wej uiewielki popyt miałytylkoakcye CZflC obowi!'l.zywac nowe przepisy, znoszące ra Sl.ę. o uIgę.:dl.a m.ly.narzy lodzklCh, nna. 
duiach sprzyj8.l:y zwyzee'warunki niiejsoowe; odda- tow. "Kaukaz i Merkury," których kurs obniżył 't' '1l l h d d k 
ją,cychnie by1O',"bo ani-·remee nie nadsyłano" ani sig O 10 1'8. (z 570 do 1)60 rs-). Akcye tow. oś wie- podobno ograniczenia co d~ objętości. na- nowlcl~ ,o zwo mem,e, 1C o po a~ u w ro~ 
teii,z:9.~};litr.a~,u.. ~ię bJ!ą .mat~ryalu, p'od9Easg~y za· tlenia. stolicy obrała Bobie pewna grupa spekulan- czyfJ.: i dozwalające sprzedawać trunkI w ku bleZ!!~ym. Ot?Z .według WIadomośCI 
'potrzf}bowa:i:li~I.<:chO:oia~ niezńaQznę, istniały i ko' tówza przedmIot gry hazardownej,zpowodu pro- ilościach mniejszych od 1/wo wiadra. Opró.cz ?trzyrnaneJ w. p~llledluale~ . odp.p~ezesa 
nieeznie musialy 'być za.spokójoóe. 'Obroty hyly w jektn oświetlenia miasta elektryczności'ł' . U9ilo· b d k d l b k b t k k t 
ogóle średnie, niekiedy zupelńie małe B. w Bobot!) wRnia· zwyżkowe nie powiodły się. akcye -doszedł- tego ma ye o onanym . nowy po, Zla" 12 ! s -ar ~wel plO r owa leJ, s arama POw 
-z powodu. śyi'l4;}ta żydow:ski~eg<!. pie do~onano,~~dnej ,szLdo 2121's" spadly nast!)pnieszybk? do 20~ ;B. miejscowości na kategorye. "Peters, WIed. ~yzsze odmosly ~ tyle, pomy§~ny, skutek, 
tra1,\Za~c~l. ~.atargn paplcrow pubhClmyoh pano· . Wełna,. B u e n O 8 - A Y l' e B, )} wrzesma. dowiadują się, że przepisy te wprowadzone ze mlynę.rze Obowlą.zam są. 'Ynleśc w r. b. 
walo:u~p-~B~blehie mócl'!ejP?:inimO'śnieśn:ieniaryn-Strzyż rozpoezyn:ajlb(]a .8i«;i z pooz!JItkiem.prtyBzlego b§d% w życie z dniem 13 stycznia 1887 r. tylk? .półroczną opla~ę za ŚWIadectwa, l'\1i~~ 
ku plem'jJznego. Pop:ytbOWHllli pochodz1ł ze stro- miesilłoa,Zllopovhada slębardzo pomyślme. Napo- k L bl" d' ł . d d l d k' - k 
ny publiczności prYW:ll>tnej, lub też z~str9ny arbi.' l.udniu Btan. powietrza w miesiącu. ubiegłym byl Cen~ rzepa u w u lm.e po llloa a ~HJ. o nOWICle za czas o JP~a . () . ?n~a f? U; 
trażel'ów~"Publicznoś'6.:pr'ywatna nabywała prze- normalnym, stada owiec przedstawiaj II si~ tam w 9. rublI za korzec skutkIem zaorama ob- W rokuprzyszlym BW1adectwa wmny ,hyc 
wazn~~l~I!~Y ~iejskie ~~fyi .czw~rtej,któ:rY.oh kurs ogóle. ~adowalniaj~co" .Skutk181?l deB;zc~óY' w dniaoh sIewów zimowych' w. wielu miejscowościach. wykupione za caly rok· z góry. Zwr~cftmy 
podnlOsl Bl~meco, Seryatrzema bylazamedban'b' ostatmchpopraw1lyslIJ znaczme' wldokl w okl'lJ~ "Akcye kolei warszawsko-wiedeńskiej majlł uw;:tgę interesowanych, aby niezwłQcznie 
Za czwartą.·. plac,onó 98 .. 20.; .' pierw. BZ/! ,no. tOWIlUO .. : no· g. ac, h r..aUh.odnich. i 'PO.'lnocnyoh i ·.znik.lY zupełnie 0- być .wprowa. dzone na .gieldA. parysk. fi. , prze.z z. a.sto .. sowali s~ę.· do nowego ro.zporZądZ6I}ia., 
,min9;'l~ie po:99JiO. w i'bdaniu; dr?bn"pfl:r_tn sel'Y~ bawy, jakle obudziła Busza,panuj~c~ przedt~m ,VI. ,'IS ~. . .. 

ąrugleJ s1?rz~dano}lo .98.~5. Arbl~ra~yśo~ k?powah tyoh,Btr<;>nach. ,Welna: na,owoach przedstaWla., Bl~ pewne. konsorcyum ,belgijskie.,. • . Jezel~ cJ1C~ nmknąć, kar. za. medotrzymame-
,h.,sty, zJ,ems~~e.Bery~.pll1JteJ,pos~llklwanetakzeprzez w ogoIe zdrowo, wydnJe,Bręmocmą, wolną, od wB.,zel- Ohawao zbyt buraków powątałapośród ~ermlllu.. . '" 
k.a]?italist{Jw;' przy biakn'oa<:1ajlj,cych, podniósł si'jJ kichwa.:<lj o' il6 sllidzićmoźna. Już teraz,litl'zyż te- pl.antatoróww gu. berniach: kiJ'ow, skiei , '.po- (-)P,le,rw. S, zytransport bawełny IndyjskIej 
'kurs'tYclllistów. z 99.3!)".ao-99.70.:PierWB~e',czte- goracznapod wzgl~demgatunkn nie pozostawi nic OJ, d . Od 
ry serye:obi~g;aly'w :m~lyeh iloaciaah po 10Q.55, d,o żyqze.nia, WBpólz\l.wodl~i~two, o. ~ontrakty j:st dolskiej i wołyńskiej, jak silJdowiadnje s~rowa ~&:~ 'przez esę, z prze~nacze-
100~60 .. ; ObbgowlD,WarBzp,wy -W .. dużych sztukach oiągle ozywione, . lecz skntlnem v>:ygorowauyoh zlłJ' "Gaz. Polska." Według obiegają,cych tu mem do Łe.dzl, nadsz,edł w tych dUl~?h do 
.nie ·C}hciano oddaws.6niżej 95.60; za. male .ż/t·dano dań, :niewlele zQkripów'dókomino wczasach osta- poglosek, cukrowarzy kijowscy .zamierzają, ,WarszawYt Jap: d .. onosl. "Gaz, .. Polska. B:9'-
95~-5Q,-' Szp,śćioprqcentowycn listów prowincyonal- tnich. Ilość zakontraktGwanl! dO tej pory cemą. na h ełn t ks ed t B b 
nych'·~ie·hylo,w. /obiegu.;W',dziale papierów.pań- 60)QQObel.. Ceny ~ahajl! si'jJ pO.l'lli\}dil'ij 1;7Q i. :!l.25 podobno pozo8taw:ić cz~~ć wypl'odukąwanyc w a a, e, P yQ.!Vana wpros z. om, aJu 
stwQwych JistyJikwiilMyjpe cieBz1!Bi~ stałym p~- fr, zaki:og:ramwelny Z!lpoxonej, .wlą:cznie z,4% buraków, nieprzerobiouemi. Pewną, ilość do Port-SaId, szła: _p~zez.k~nal SueskI ~a 
pytepk"DużiYch.szt!J.1t· na,w,!;lt .. po 93.9(/; diJ.l'emnie ko:rp.isowego,loco po~ty ~ul'opehkie. 'Wywie~iono buraków zamierzono jakobyzostawi6 w r~. paro~t~tkach rOSYJSkIego towarzystwa ze-
:posz'\1khv~ną;:ińalę.poBtąpi;(y do 93~75 w'źllldaniu. od 31 lipca do 31sierpni!i.2,21l0 'b,el" od no Wl'Ze- ku plantatorów, tak, że ci musieliby wy~glUgI I?andlu.. •. • 
Dop'ytywarióiiię tak:i:e o 'p0Zyczki 'WBchódn:ie, lecz śnia' 1885 do 31 lipca ·1886, roku 2fH,943 bel,· w o· rzec SI' A zalI'czek, kto're wyn.osz!/. po .kop •• ' 50 . Do .. w.la. domoś,c.l powyzsze1 mozemy d.odae. nizej"równi . -]1ie :znalezióno oddajlj,cych~ Pożyczki góle do dnia,' dzi.siejElzego264,193 bel, wobec 'IS . ~ J 

JJrell:liowe;:mialy )jiąwielk:ipokup-PIł i2.1J.za emi8y~ 28'{,4:94:.bel, w,:roku przeszłym, Kursy :we~31owe: na korcu wagi trzechset funtów. Wiado- że me ~est ,to pIerwszy trans~ort, gdyz ba; 
pierwsz'b 1 po ~2ó za .drug'b' .. Re1iltQ!p.1~ .o1;lra~~,~o Lond~n 473/. p" Fra~cya5.02 fr., Antw:erpla. 5.03 mość t~ podajemy zwszelkiem zastrżete- welna mdYJska spr?-wadzaną Jest do Łodzr 
wcale, Z poiil'od akCYJ powodze.rnem OleszylY'Sl§ fr';, NIemcy 4.06 m. '. ' . " . niem. . przez OdeSIl praWIe od roku. 
tylko handlowe po 352 idyskontowe:po 313. eu- ~OUki,e'1', Odtlll 3,8 października. Rafinada ) T . ł'd k N 
krowniane ciągle zaniedbane. Inne szły podług Brodzkiegot65, Gniwań4.60, ,Czernomińsk 4.56. ,Na zarządzenie środków przeciwko kon~, (- aryl o z i~.a~ s~acyi~owarowej 
ncto,wań. Z 'monet, marki . bylyofial'owalJ.ą;;,frana tl'abandzie, zażą:da!o niinisteryum; skarbuBprze~ano ~czor~J, z.aleawle ?Wl~ partye 
kówl;)!:ak;'~knpony celne 4 1

/2
%
", .' • ., na rok przyszł'y kredytu 70,000 rs., z ·któ. pszemcy, mIanOWICie Jedn/l! obeJmuJą,~!:JI l?~ 

,G:iełdcvp'ete1'fJbur~Tca. Sprawozdanie tygodniowe . PRZEMYSŁ cI HANDEL. rych 32,000 rs. przeznaczone bAd!). na wy~ koruy, ,po 6 rs. 50 kop" a drugą,rowmez, (do dnia: 'Ui'paźd:;.;iernika). Wsprawli.<ih bułgar- "d ~ 00 k Ż 
skionn!l;stąpilacisza,. . jak gdyby przed bur$lj" 'nagrodzenie za przytrzymanie kontrabandy, 1, . orcypo 61's. 60 kop, kórzec., y ta 
Wszystkie,więlkie, g~e~dy enropej~kie mial'kujlll Bwo-$przedaż,. dóbr)"Ws~dzie '.' okręgo'Wym26,000 rs. na nagrody dla, urzfJdników i naby~ p. N. ,1!rode 525 korcy po 4 rs. 50 
jaz,ap{ldy,spekjl11loyjn,e istarają, sięp'9wstrzyma6 12,000 rs. na wydatki nadżwyczajne. kop.; p.ochodzlło o~o z g~b. Kurskiej. Ows~, 
.oą ;,?pe~,ac,j,~apierini~i,roByjBk.i~uii:, ,ch<?ciaż wiado: pioll'kąwskim sprzedan'eż08t~ły ;przezlicy- dost l . W b k d 170 
!u0, ,ze me'Dla, powodu 8pod2.1eWac~Blę : okUpaCjI tacyt;} dobra Studzieniaki w powiecie 'raw4 Worki pocztowe do przewożenia korespon- '. aw on~go z Jerz. Ul, sprZ(3 an,o . 
Bl1lgliryi:pi·zezRosYtl·WlJ.luta rosyjska obniża si\') ski m (1322 niói'g) za 44,410 r8:, dobraLi~ dencyi pienięznej izwykłejorazkufl'yi korcy po 2 r~.70 kop. . .' 
wsz\')dzie.;.;Na:gieldzie:ttitejszejtylko.papie\·y .pań- powczyce w powiecie noworadomskim .(mr. skrzynie, sprowadzane dotych. czas do· War- NaSt.~rym R~nku sprzedano pszemcy 
stwoy;sjhypoteezlJ.e leżą· bez ruchu. Kapltal~~cj . 400 korcy pocellle od 6 rs 40 k d 6 
najczęściej bojil.żliwi"i niedowierzający -działają; o~ 1350): ża 1~)000 rs. i dobra K~bieleMałe szawy z Oesarstwa., będ~ nadal dostarczaue '. ". .... ~ . 0r:. o.' 
strbznie,oczekuj!JJ wyjaśn~eDia stosunków politycz~ W :tymze powiecie (rilr. 1,224)'za 44,256 przez rzemieślników miejscowyćh. r8.60 kop.; zyta 450 ko,rcy po,ceme 4 1:S., 
nych'i niźBzychcen,Pomimociazy, kursy papie; rubli.' . . - . ,. . - 70 kop •. do 5 1'S. ,Do~ozybyły wogólellla-
rów. pańatwowY9hi :hypot.ecznycp trz:ym!J.jlł si\') Je- . ~e; popyt na pszenicę słaby, natomiast ,na 
dnak.doByćmoeno .. Nadzwyczajożywiony ruch,pa- . Projekt konwersyi poiyczek'h>syjskichpań. Kronle ka Łód 'k zyto bardzo dobry,. skutkiem 'czego osi~-
nO.walw tygqdniu ubieglymw dziale-papierów,spe.- stwtrwych-zostaf tymc:tasowo. zaqiechany, . Z a.. . gn~ło.onówyższe ce11y. . , 
kulacyjńyoh, obejmuj~c Bzczegóiniej akcye banków jak' zapewniają, "Birż. Wied." . ~ ( 
prywatUyehhandlowychj banków ziemskich, .. tu- ,.... . .~) Licytacya. Dnin 18paździerzika, .0' 
dzieŻ: akcye~ to:warz:yl'ltw ;ubezpieczeń:odloguia. AI!:- Statki parowe na Dnieprze nie mogą, pra~ ,(~) Zgimnazyąm. Do' klasy trzeciej z godz!nie lO~ej ran,o, nastacyi. towarowej, 
cye.:pierwBzego prywatnego bu.nJru handlowego na~ 'widłowo ku:l.'sowae Z powodu nader niskie- liczby 42 kandydatów zdało egzamip. :21, ,a drogI. żelazne.j ,fabryc~no-łó<lzkiej, '. sprzeda-' 
by:-;vano.po ;jea~akow~jcellie 328r8:; jl;f\ akcye ba~- go po .. ziornu wodu. •. ," '. . .' zatem wakuje w tej· ,klasie miejsc 19. ue bp.d,."l, na. StA.P,UJ·n.. ce .tow. a, ,ry, ni.ew. :yk.llpione .. kil dyskontowego płacono771~791 rs;. (o 20 rB. P "d kk' , ń' 'k' D kI d ... , . ,. d . li' ~ 'IS ~. 
drożej); akcye banku mi~dzynal'odowego Zlląj~owa~ "to ,U cya . cu ru w pastwle_ rOSJ'j~lem '. O . asy. rug leJ przYJ~to Jeszcze je ne- w, SW~lm c~ąSIe: 7 pudów, )3 funtówcu,. 
lY;.DJabyw!}c.1w p~1.488-4a3rB. (I> rB. wyżej), akcyeW kampanii 1885/6 r. wynosiła przes~ło 29 go tl-~znia, wakuje,!i,~c ,u:l}ejsc '18. '. ..' kierków;. 3; p~dy .10 funtów. soków' -roż:w.~i.; 
b~p.ku:,rQ~il'jakiego, dla, )land1u .. zagranic~Ilegopo mi1iąnó,W,. Rud.ów. Fabryk' czynnych. było " Do klas~ cz',Varte.J pr~YJęto 19 k~pdyda-tych;: 15 pudów ,25 . funtów rodzynków la4 
3311/2 __ p33f/2.r~. (? _rs, wyżej), akcye bankuwolz~ 242 k+óre razam pracowal-y dni 2C 295 c~o tow wakUje WIAC 21 mIeJSC f t d t' . -
ko-kainĘ!~iegopb 579-,-;;532'rs; (3 ra/wyżej). ',Z ak.' , ~ d' . i V,, . I , .. , . 'IS. .' . , " _,-' , UIl,Y}VO yoeoweJ. ... . '. ..; 
cyj,n.hnków'źitimskich :naJwi~k8zY·'·pópyt'· miały; stanowI,108 . Dl na Je~ną fabry~~ •. " . 'o' . Wsz.yscy ,uC~~~owIe, ktor~y,mIel~. zdaw~,cr •. '. (~),ZP.owodu .cz~stych poźarów .. wkomi~, 
charkowskie po 339,,,,)J38jB40,l!Si,·'PE1~el'sburs~~,. Wywoz kom z ROSyI za gralllcEJ~mllleJ-, ?gz,aml~ z_l·a~~gl.l,otrzymah do~re stOp1ll6 uach, ją.kie mi~ly ,miejsce ,w cią,gu lata 
tuląfie".po~g~11/2-;-328 rs., ,~e~a'r!,b.~~o-tl1!lryc).tie po'ązy~ si~ 'W' ,F~k~~biągłrIp. ~ 5,~58,; sztuk. l. :~os~ah. PI;~YJ~;C~~:.·. '. . ' .;.. skutkIem :palema SIę sadz, _ byłoby do źy-
444/2-460 rs .. (? I~ rs: d~ozeJ)! ,kIJowskIe po 480 Ogotem _WyWIeZIOno kOlll' 34501 sztuk, '" DZ.l.Ś O. godZIn. leo dZle.Wll};, ,t, e1 .rano wS~J:scy .. , .. 'cz. ania., a. że,b .. y,' z,' uwag t' na na'd(!h·o·dzJl.c!:l 'PO~_' 
rB. (12 rB. drozeJ) l' mosklewsk1e po 513 1'8. (lO rB. . ' -' ",' ; k' ,. ."'., ';., h' ."',. . '.' . '. '.' d J ". . . , ~ ~ • 

drożej). Najwy~zIhJlicz~\}: ,z!J.:kupów., ,osil!gnęly je- Jarmar. śWlfJ~?mIC aIS,k~, w l?łoc~.u,Dle~ u.CZn10W;le przYJ~cl o. g~mnazyum, wInm-: 'rEJ palenia,.~ piecacb,dopelniot;lo jaknaj
dnak akcye tówarzyl:!tw ubezpieczeń !O,a ognia,. roz- ba,rp-zo Sl~ J:!!l.wlOdl. .. ~ ,.hczł>yk()mprzy~ Sl'd zebrać w kompleCle . w . g!l'ls,chu ąz~ol'skrupulatmeJ oc~yszczenia ko~inÓw..N ad. 
chwjty:wane ?~ze~ ~pekllłantów, zaro;;vno gletdo- p~dzonych nie 8pr~edano' ani połowy;.,p.y- nym., . . .. · .• ~.Io • '. " , . mieniamy zarazem, źe w Warszawie, wyda:", 
w.ych,·Jak'mleJBklch,,> ~~hpya.noZapl!.Dl.lętale:W:B2~Bt. dla ,~byloniewiele'.przeważniekupowańo ,(-.,) p'. naczeln.lk dyrekcYI n .. a .. u.ko,w. ej lod,z .• n,e,.m zostało .. ' ,.rozpor.Zll.dzenI'e pOII·cYJ·n. e', na ,kIe'ak-cye,>bez,;wyborn,:mebaczlłic-na.wyeokwloh b.···· '·····l·'·a' .. f_ "1-' " .•. ,. • '. .... ~. .'. 

ceny •. Dopiero\v~or8jpopytzmalałnagla,i.za~ : arany rpzp o owe, p1ac~c okoto,.60 re. ;za ;kleJ b~w~ ob~Cl;lle w WarszaWIe w,celu po- mocy któregp właściciele domów., W razie, 
<ihwility"śię'1i:'ii:tay, PlacQno Ź!L akcye .pier-wszego sztukę. Tranzakcye. zbozem były doŚĆ ozy- rozumlema SIę z p: kuratorem okręgu na'wybudmi~cia' w. ich,. domach ognia wskutek' 

".;' " .źo~a:Tak~_,7Pre2ly('ujący: ą9ź':.Uczyniłaf . - C~y jadlaśczęst~ łakocie?.- pytli.: ,rozm~ite rodzaje _ kradzi~y?:Tak; można 
iOzi~c, ko , " .. P' r. 2 ... e(l ,S, .ą,.·.d .. em, .• : '1'y,&zedl~zy .na .g6f(~? -.Oskarzona.q~c~y. prezydllJący. , .' .... ,.... ·.przeCJ,ez:ukraść coś'z kieszeIii albo wytry~ 

. . hla~ WlfJcęJokno; chClala~ : poęa.dZlC, ll'a. .- O tak! chem... . .. ' 
-, -~ ~ niemą'6ieckot;.gdy wtelUP~zecłl{:!ązit ~~oś -J.a~że do .nic~!~ocb?d~il~~r , ... , ... , ~ A gdyby Maigórzata nie,b ,la raka~ 

Cpriędruk!z·"Kuryera'WarsĘBWllkiego'!).: .. ,· prz~z 8ohody~ za~kn~łam 'Yl~~ okn9, cop~~ --:- ~~zyczałam sobie. plell1~d,~y:rąz lIł~r~ łą? .' C~'ybyś jt}~była,' taide 8tr~dil~}z ~kna?". 
, .' d~e~:nap.owrot .. "'7"7,P~ezydUJcy.,~~k . ą.m.~e· k~, raz 50 ~enygó~. ;. ,'. . . . ,.TutaJ zbrodmarkanamyślila się po raz 

Terni . dniami.stawala, przed Jsą,dem .,' be.r~śctłaś d~il~cko; ~-, okme? 7 Oskę.tzon~. Twa~. N a pytanIe,. w )a~l sposób. u . ?bcych ,kp:-, pIerWszy;·. za chwilę jednak odrzekła: Tak! 
lińskim dwunastoletnjadziewczyJ)k~, Marya r~ż·fiłbdodzled~lnc~,. gdYt'~ •. ~hodzlł~ mI .o .• t~, dbl~t wk,ylużdz~la plhendla~et Q~POWlłl.d~ zb.ro. : .. -:, Ozy prawdtb jest, ze' .przed kilkoma 
Sclineider, ,Try~unał skazał ją. ną.. ośmio- a e y na J.llme mepalz~1o.; . :.. ll1ar~, .. e pr~yc: o z~{a"po~ycza~,'J,E!: n;tRy. laty wyłupilaśoczy królikowi? 
letnie więzieI~ie~ Pr~ces ,prz~dBta~ia. stro-' . ,·r~e~yduJącY;l Teraz: .w11}C z~~.zęł~ś ZdZl~: od dl'ugleJ.kobl~ty, łct6ra Ule. Duala,: dro~~ . ""'"":" Tak, mi' opowiadalamatka. 
ny psycbologl.czne,'i.lleZIDIernIe z3JmuJ!:JIyę. r~(l JęJ k?l~zykl; c~y M!:"łgorzata;,Ęachąwal,a n'ych~_ ...... , ' . • .. ,.' .'. ~ .. Więcsama nie rz o mi nasz b'? 

O~karzona, Jest wyslnukłem~ bIadem d~l,ew~ 81~. spokoJn}e?:,- OB~ar~oJ;la:Nl~, płakata; , - . Jak ~o SIę, nazywa? -:- pyta. slJ~zia.: ---. Nie. . . p ypso le., 
częc~,ein:, o wło~achi gład~o. przyo~esany~h; krzYfzała:, ~e J~ ~qh. ~ Pre~y4uJl!c~:. Czr-:-:- To SIę, nazywa .osz~st~em. "... -,Tczemże to ucz niłaśi>: 
~pozlera;' ':t>o sah swo}:>odm~ ~ ?po~lada fn~o~_ ~ro~llaś J~J? ....".. O*a~zon~~ T8:~,mowl~arp, . - ąłuchaJ, Ma:ryo, ,moWlla;ś nam, ;~e po- ~ Widelcem. . y 
Ją straszliwą zbrod~lę QboJ~tnl.e,Daturalllle, z~ strącę J!:JI z okna. - Prezyd~Jący; .• A,. cpi stanOWIłaś ?gladzlq dZIecko. Jak si~:; na- "...c..Apotem.puŚcilaś· 011 l śliP 
bez·śla~ll''Wzr~szema.:" .. ;~,: ". Blęstało"g<ły'~darlaśkolc~ykl? 70s~~r- zywa człOWIek, .ktpry t:;tkczyni? •. :.\ ~.'Nie roz r.ółam; g:, 11 w~n? '. 

Z?fiaKarolma;.Mal'yaSchn,elder, Ul'Od~b zo~a:, . Kolc~ykl ,są~ow~~am; do kleszet;\~,. a - Naz~~a.slę :u?rderp1l!...· . ~i matk;. p mu brzuch Jakm6. 
ła.BH~:~. ·l-go· ~aJa ·187~-go·.~oku, .Z~t:o. dZIecko .st.rtłlc~łam·z o~Qa.-. . ..-".. .. A coz SIę .dz~eJe. z mórdęrcą?---rJesteś·zu l', 'd' l". "... '. 
dma,JeJ p~leg,a na ~em, ze dma 7~g,o l:pca • ..,...Jakze ~o .uczyllll~ś?- zaPl'tuJe.p~e~, ~:By~a>~arau~ •. · ,.'., .. '.' , je sędzia. pe nązaga ką·.,....,Jronlrludu. 
T. ·b~·trzy·l,polletmą Małgor~a~ę DletrI<ihs zyduJ~cy wśrod powszechnego oSłup1ęllla, w· - W JakI SlJOsob? . Po takiem '. . 
zl'abó.wału, }\:'następni~. 'przez strącenie, z sali n~ ,wid?k dzi~w.cz.ęcia;.~tÓr,e .. potw~rne I - Zab!jaj.!! go... obrońca zrzek:lzn~lllu Wl~y h~r~kur;ti?r 1 
okną. ze ŚWIata'zgładzIła;; . " . .szczęgoly meludzklBJ zbroqm opOWIada, Jak~ -- W. Jakl sposób? ków opr~ Ją SIEJ. rrzLs hC ama 8wIad--· 
Oskarżona od razu przyznaje się ~o.:wi. bynowostk~,. zasłyszaną na; ulicy. . _ Ścinajiłl glpWEJ. regd szk:łcZ M~~czY,Cle a e mana, do któ-

ny.\· Jako1 'pobudkę,zbrodmp.odaJe,kQl . C'"' ~Jderzyłam .Ją w raml~,tak, ze. Z8U- I - I czem-jest potem? Podcza/ ~a ucz~;z.c:m. , 
czykij ~. które' mialaw uszach· Małgo- nęla 131ę latwo. . . ....... - Trupem. s oż wał. n:ara Y, ,B~ ZI~W, Z~Jl'Od~lar.ka 
sia.' Zbrodniarkfli' .z,trzeźwym ~amysłem..i - Slyszał::tś przeciejak llpadła? - Ty zabiłaś mahll Małgosię'. czernże p P~ od' ~S'pOkOJlllf.lJ Śn!adallle .. 
niewzruszQnem_.postanowieniem sp1:owadzi~a ,- Tak, słyszałam jak trzasn~ła o ka- wifJc jesteś? 'głosił gw :l~neJb k~nfe:encYl pre~yduJą;cy o-
biedacz~lJ, :do 'domu.s,!,ej:mat.ki,aże~y jąi .,... - Morde!-,czynią,f . bunek i Ym~rde~s:lUlaJlllcy oEl~B:rzoną • o. r~· 
obedrzec 1.zamordowac;':.ZawlOdła-,Jlb do - WiedZIałaś przeCle, że dziecko' Um-' .-:.. Oóż WIfJC, Są.dZISZ stanie się z tobą? sądu na' b '!o. Oskarzona, ~dalllem 
okna, kt?re .: wychodz!f~" na ~zie~ziniec i. rze?.. . '" . - B~,d~ ściętlJl... '. . . rzadko b~~~~~ ;c może ~mo:alną ,Idyo.tkQ;; 
było ,otwarte~;1icżyll1ła ,to z ZImną 1'oz~wa·· - WiedZIałam, '" . MrOWIe przeszło po zgromadzeniu które w tak w P?tkać mozna ,Cz~o,wleka 
gfls'~ ni,~zł~:mneill' l?~fłtanowi~~iem strącenia ..... 9zy n!epomyślał~~ o. tern, ja~~ ból. pr;r.yslu?hiwało siEJ tym. zeznaniom dzie,cka, I pniu mo~:i::Y: w1ekl:l na tak llls~Im, sto-
sW,.eJ Wą.t.ł.e~ Ofial'Y.':;,.w .. pr. ze.p.aS.' c.', . . '.: .. spraW.l~z dZlecku,strącaJlllc,J0 z takIeJ WY~.' torturuJ!!cym wszelkie uczucia ludzkie. !CZytalności m~r f'0z~oJb~' 9bo.k tej ll1~pO-

PrezyuuJl!Icy: . DlaczegopdstanomlaśJlb .SOkOŚCI? . .- Wiedziałaś przeto _ zapytuje dalej JVI3Il'yi S h 'd a neJ 01 JaWla ,SI~ wszakze u 
str4?i.ó· ,z okna? ...... 08k~l'żona: ,Ażeby ~i~ -Nie. '. .' . ,sę~z~a - że zostanies~ straconą? _. Tak.- słowa r;z:el er zu~e na dOF~ałość umy-
pO,wledz!ała mkomu{ ze zd~rłaJ.ll .. z meJ. Zdalsz?go pr~esłucha~la:pokazuJe, się, I ,Pllm(.l teg? wyrzuciłaś dziecko Z ok~ar-:;:" Z.e' Wz l m nad. ':'l?k ;?ZWIDlęt~ •. 
~ol~zykl •. .:.c.-{.Prezyd~J~oy: Czyz~d~l,ecko trzy ze ~bro~Dlar~an~e ozuła:p.awets~czegolne.Ta,k.; A Jak nazywają. kogoś, kt6ryprzy,.przykład~ I;}t~ ta Cl~zkosc z~r(Jdm, n,a b~z
l polletn~e'lll~s-ło)uz ty~emowlO, aby ,ze: g~ upodobama~o owycĄ ~olczyko~1. .Za~~Ła8zcza so~ie cudzą, wł~sność? _ Złodzie. ,nia' zadaJe oa r ser~a, na wlelkoś6clerple
znało, ~e ;,Marya ~chnelderwydarla, mI m~el'zała· pna Je' ,spr~e.dac 11, s!!~ledll1eg.o .Jern;-:- J~k;t;e karz!! ,złodziei?,,~Oży rÓ,wpieź: dziecka s (f k o~zICom~amord?w;:tn~go 
kolczykI?" -Oskarzona: Ą.1e mogla wska~ kramarza· za 50fenygow, aby soblekupió ichśąmaJą? - Nie . ....,. A jakaż. kara ichośm l t ~ .. s. ~zuJe Mary~ SchneIder na. 
zać ~a m~ie. - P;ezydujący,: WlęC wszyst· ~akQcL _ I L~bi;b~wiem ,b~l:ćI.~f).przysmaki, czek~? 7'To zależy od sposobrzw jakLpo- . 'Ter:z dIęZ.1~1ll~·k ' 
ko to ,$ÓblfJ· naprzodobmyślIlaś . .- Oskar- Jak np.' kl,'QlęwskLplac;:ek ltp~petnilJł .. kl'adzież? .~MóWisz.p~zeto, iż są, i op1ero S azuna zaczęla płakae. 



DZIENNIK ŁODZKI .. 

~~ONIKA; 

K;n'A JO:W':A I~" ZA ~H~ A r.tJCZ:N A. 

3 

Q+"++~""'"" . + :Opuścila prns·~lbtos~tira: + + pod tytułem . 

i"Wlltla LóIlzka
n 

+ pod . 'względem' :·santiarB.yin 
•. ", l technicznym + ' skr~lili', . ' + A. Fuchs i Kniehowiecki. + 
• i 'Jest do !labyoia. w' redakcyi + 
+ "Dziennika. Łó~iegQ:,' i, ,we ~ 
.wszyatkich kai~gar. mi~jscow. ' 
\7+ ............ @ ......... 

Tlómaczenła do weksli 
Bil do nabycia w kantor,ze 

drukarni ;,Dziennika. 
Ł6dzJclego" . 

. , 
-'eperacye,l{orekty i .str'o

jenia . fortepianów"przyj
muję. Zamówienia można 
robie w apteceW'go Goe-
bla. :. " '.J . • ••• :. 

Niewęgłowski. 
. 1014-8--4 

Julia Lcichnitz 
laureatka konserwatoryum wal"sż'aw,. 
kieg(), 'l1.dziela lękcyj~8plew'n7 
, Bliższa wiadomość 'w 'redakcyi 
,7Dzienn.ka Łód:ddego.... 1Q45-1 . 



:4 DZIENNIK ŁÓDZKl~ Nr. 228 

N I A. 
'Tea:tr:'VłCTORIA. 

'v ~ ·~.~~aXtę~ d. 1 (13) p't J.~dż:ierltikal~ 

]i': ON"nE' 'R"" T, , . .. ~ .•.. \J .......•.. 

Mam honor zawiadomić Szano~nl} Pu~liczność. miasta. ,Łodzi' 
'.', i okolicy,; iżz dniem dzisieJszym ~twleta.m 

l, :lY[AG,AZYN MOD 'oraz, 
W e~szy8tki~h, księgarniach krajowych i zagra

nic,znych' jest do nabycia sławny romans 

" > : J ~,. + >,' , _. , , 

'p~-~§ONJ\, HURĄNDA, ' ' 
solis~y ,Cesal'~~i~J 'nadwornej 'opery 

, ';\l:lo~~ieJ,' W Petersburgu. , "". ' 

. PRACOWNIĘ SUKIEŃ. DZIECINNY9H . 
prży ulioy' Piotrkowśkiej w domu P. Jo§kowicza, naT pl~trze. 
, ,.' Polecajlic si~ łaskawym wzgI~domSzanown~j Publiczności. 

, ' ' . , Z szacunkIem , 
PRZEZ KOBiETY 

B. JlLAB:BIEJJTICZ. (Belo. Ami). 
, Cena rs. ) kop, 50. z; Jaskawy.ril,r:'V$pó~ud~iale1ll. J\~""''''=r .. " 

~~~~gffu_~MW~ ~SZ~~IE~EO~~~:":.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ s,opranistk~ Z Warszawy. ochronnej wyłącznie krowiąnką, od.bywam jak, lątpo]. , 

Towarzrown 1Ir8lllatYCm DOddnich codziennie od 2 -&po połudrun. W admi~m.cyi Dziennika Łódzkiego" jest do 
,.p.GIl~~iWlW.ego Cena atczel'ieniira. 3. . " ';ajnowaza powieść • 

odegrakoinedyęw1akciePayleron We· środy i niedziele dla mniej ząmożnych 1'8. 1 k. Elizy Orzeszkowej 

~WIAT:ZABAWYI '. Br·~o~,d!'~~~:flr~ .. "N' ,l. ·Z,., I N ,y, II 
Zittilówienia,jakotez'sprzedaż 

t6w prżyjmlijEfksięgarnia.' i skład ~ '0' G" L'O" S' ZENIE" "'"'łI:::<w' , E M ANDRIOLLEGO 
nql', W.!go~!~,ehe~a,;.:W dzi~ń k()ll:- ~.,.' .. '. ;'.... , . ~ zilustracyaml .• '. . . 
~:~~~~:,a~~I~ag~~~ilePJ~:!ćl':(,)?:' nn.l' IOSKIEWSIO -WABRZAWRUEGO IAGUUH . .. Cena rs. 1. 

tów w kasie ,teatralnej. 

STANCYAdl,a'.'uczoiów. 
Z upoważnienia: ~~adzy,. szkolnej 

otworzyłem vis-a!·vis' gimnazyum w 
domu S~tark~:s.tancyęJ dla, nCZ1Dłót:V. f 
TroS'Jiliw&opie-k~ ~ijJ,om9}} W" . • .. , ' , . 
zapewniam. ,B1iz~z'y:eh' infąrmacy 
zal31~gJą;ć: >miizn~ :p;~w,laśc~9ielą.'po~ , 
mienionego· . domu. 

..... 'NaBkiuo·· . 
l, ,':>- ~,"';""""" ," ", . ' 

ptl1ktyezn~e:i!grlintówńie udziela 

HEN'RIET,t:E,;~ WER"ER,. , 

. .p'lili~lairi~i TO·d~1rM. 
, .,.' Niniejpz~ll:I mam honor ,zawiadomićSzanow~~ Publicżność 
fi}iasta Łodzi, że pr,zybylem tu tylko na 10 dm z obfitą par
ty~ towarów przeważnie rosyjskiego, wytwórstwa, pochodz~cych 
'żna.nYch jaroalą,wsIUeh'kostl'omskłeh i moskiew

, . ro'Wa~' 'l;QÓj sklada si~ z różnego gat!lllku 
pł:OCiIe:n ,fbielł~ny ,8t(J;to.wej.Dla jnformacy~ p.p. 

• KUpU.l!ąU:yOll ; nadmie:ąićmuszę, że przywieziony przezemme to
war sprzedajfd podług mm fa.brycz~ych i , Dfam. nadzieję, ż~ 
nabywcy w zUp,eJIl,9B,ci z'.!niego'zadbw,oleni b~dij I.W przyszłąśCl 
nie ,omjeązkajlb', ninie' 8woję.ro ~aufa:ąięIU 'zaszczyCIĆ. , 

•.•• "', 1. Z uszanowaniem 

. pr*cQWąi~;~1Ikien damsKich,· 
ul!ć,~,r~lJ;!r~ówsk~ .~r. 7~7~ do,lP-. 
J akliO<Hncza ~prost uI.,K9,ś~~el~eJ 

'":. ~;\: :~_~~ .. ': > ••• ' .J; '."': (" ~ ,': ';.:" < ' 

','-' /faJIize,i.PQirzeb,n~: ,są.: 

'~aom'a~"Daij'ria:"dą,:';st~nikQw 

J.R.e.tler 
lIote! Uąmbnrskf Nr. 45 w ł1odzi, 

. Przywiezio~y przezem.~ie to~ar ,składa. siEJ :'Z płótna &/41 

S/4; V4; . 1°14:,' l'Jh' arszyn; sżei'(}~osci,obrtlS,6w,sef\v~t, rę~~nikóW1 
chustek lU) nosa., , kolder . a.tla~qwych ł wełnianych pledow, ~o. 

.syjSI~lCIł' kostiumów, serwet' na stolr i wielu innyol. ~yrobow 
i:llb~I.Wł\~~1·~D.1~eh pI'Zę,~ ~~.\ip,i·e ,rosyjskiqh:f'abry~c:' Ę~ 8. Krymowa, 

ZatoU'1)"ch,' Ą" ' OCI,'Kabu8zyńskiok" .. 8, -'Mm'ozowa, 
'.~' t.. ~ ~. ,:.! "! '. ' .• - . ~ . >' , - .• '.' " " 

.j."P!t'N1ENKl do: 'N!UKI •. ; 
8ztJzet:bakowa,: T.arntonai:' 'Tamerfor 8k,ief,/ińskiej manu{akturu. 

, -- Towar mó] sprzedaję' n:a..:sztukl' i arszyny. 
, 'JY(4..,...3:-:-1! 

, ,~. . ' - . -. , ':.:': ::: [' '-l 

Berlin • • • (172 lIt) 
» ''ł? '. • " • łl'b l/12) 

Inne mam ... ,mial\ta bank. 
" ''}', i '1;_ ',' ""' 

LondYi{t, • 
" ,j,." 

Paryż,; ':~ 

I,..".~-=---...--:-- ___ '_' IDo~Jti'lD.· .... n15Qk()1~ 
"$ljda.D,Q., ! chcill.")oplaa. ,,' , " , 

ntr. ~-:61;61IJ2":'" , •. , 'a161fls60't2i/2-
ltd. 100 mI'. , 8 ' 1l~.62y2 '51 50' 65571/260 
2 d. '100 mr. " 8;,-.,,_, 
~rd; '100 mI'. ł '; 
!l m. l L.S "_._' 
B lJ:!..; 1 L. S, . '10.45 

1Q d.IOO Fr. 5 _._ 

.. Ostrzeżenie -
F'ABRYKI SZUW AKSU 

istniejącej od roku lS25 

JANA SEYDUTZ W Warszawie. 
w estatllioh ozasach pojawiło się bardzo wiale Bz~wakBu~ bądź. P?dra

hianego, lub tez naśladowanego .na mój .sposób, przez .zydow •. P~delka l~h. o~a
trzona Bij etrkietami podohneml do mOIch. zhteraml Ch. SeJdhts, G. ~eJdhtz 
i inne Dlulwlska podobne do mego. . . .. 

, OSTRZEG1L.lI przeto Sza.nownl! Publiczlloś6 aby n~e. pozwalala 
Iwprowadzać sIę w bl~d ł stawae się ofiarą os~ustwa l w tym ceh~ . 
przy nabywaniu moich prawdziwych wyrobow raczyła zwracac 

' . szczególnIejszą uwagę ,na. markę fabryczną 
, znak klucza.,. zatwierdzo.ą przez Departament 

Handlu i Przemysłu 'w .81, Petersburgu t calo
imienny podpis Jan Seydlitz. 

Jednocześnie o!ltr,;egamwszyst~ich: naŚla.dl\wców· 
moich etykiet, ,że ~a podobne .nlJo~UZrCla n!l drodze 

,. \.... kryminalnej 8woich stratposznklwac· na Olch będg. 
pOleca.mrównleź i\TRAlIENT' i SMA.\lOWIDt~ naj przedniejszego 

gatunku do SKÓRP,OWOZOWYCH, BUTOW mysliwsJuc~ i in~ycb. 
W. p.p, Jtandlnjącymus~ępuj~: się zna"zny rabat •. Ekspedycya lopa-

,kowanie do szuwaksu Dledobcza.,się •.. ' '." 
,. "Główny" skład i,ekspedycyaw',WarszawH~ , 

'., '31.(nowy) KRÓLEWSKA 31 (nowy). 1l65~6~1 

RozkIad jazdy pociągów . 
~d dnia ~. (tS) jmaja r. b. 

MIODU 
do zbycia, W) 

Lubartowem. , 
n72~3-1, 

dl. ter. 
".,{;el'. 
,d~; ~ter, 
;kr.ter. 
dł.ter. 
kro ter. 
dł. ter, 
kro ter 
dt ,ter. 
~iter. 
'dł.ter. 

lO d. ,:100 Fr. ; S 41.70 
:Sd. !ioo flor. :4, _"c::. 41, 60ró7 1/, 

83 '95 

do . Kohi8zek. R'''R'Q!jłn,,---~~!l!~or!ą~~~.~!~. 
;Sld.. '100 fior. 4 ; 84.15 
'S,.d.· .100 ra. I) _._ 

-.--,--.~ 

-.- .' 

"""-f -.-
-'-:1 
,-;0-.-

a: lroiłg1l gi'llltly/ 4.kc:ró~ ł.~ ,I DOP,el,' RiO-,'" ~_-:-. 
iłd. I cho.pl. I (za 100 rs.) , 00,:::10 ,ne trans. 

~-::- ---:-:----::--- I IAkoyeD.Ż. War.-W.I00;r.l-, -~~--~~--;-:-.;;.. 
6 . 93.9&94'-1 --:-.-j ',; ',t, W.-Byd.MOil'. ł. 

. fi ,....~7" 9B.80
1 

98.69" ,,; ,,100 r. 6 
'" -.- 100.- _._, 

;--. " .. ' bIJ O, --.- -.-)' -'---:" Terssp. IOOr. 5 ::~,: :':;, :tJ.:::, 5 ' .,-..... ,lQO'-1 . -.- " "Fabr.-lJÓdZkieJ
1 

b 
,,;, "111,, 100 '() -.- 100.- -.- ," ' IINaq,wiślańak.) 

Ił.os.?oż.,f'r.'lii:t-·118.6S411 ~",..-....... J! •. !Bankn. ,H ... alld.l,o wegoll ':,' 
'1 ;" n " 8~) lU --.- W WarBz8wie2fiOr, .' 

Bllet,Ban.Pań,Ros. I ó -,- ...... - ,;, War. BauDYII. 2!'iO.r. " 
" ,,~;n,~,,". Ił. '.' I) ~.- ',j' Ban.H:'w lJodzi 250.r.\ 
H "K'f" 't, Ul • .rt;,', " War.To"".Ub.<;ldogma.: 
"," .",J>, ' ".IV" ,:', ....... - -.- :11 wpt: fil. 1242óOr. 

ListY.' ZQlltaw,tre.'(za IPO~;) ii -.- -,- , " ,"Var.Tow,F Cnkru500 
IJ ' " z.t'.1869EUlit:A. '--·-1 l~'- -:-,- " Cukr;Dobrzel. 500r. Ii 

....... -

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

-.- -.-
-,-

. -.-
-.-

" 
" 
~l 

" 
" 
" 
n 

. Skierni6wió; 
Warsza.yp:y, ~ 
Al~ktan<1rQwą. 
Cieohooinka 
Pi9trko",~ . 

• C?"lietoohowy 
tfaniey . '.: 

" Sosnowoa. : 
"1 Toma8,l:O)'fl\ , 
n :&a.domia. • , 
., Kiei" 

do Łed:ri JI J1 Ił " ,;·;i.~.t.B. ,~,: =-::1 (12::: -.- '" "Józefów 250r. i 
,. »" " "małe li' I . T'-"" . Czersk 250r. : 

: .:::: 8er:,lli~tt:: ::=., ł' ••... ,=._,:: ~,- ::,:: ~;:~~!~:.~g8.'~: ~ _._ _,_ ',odchodZI) , 
" ,J) ,.' ,,;,,~I!,re ~. -'-. " 'ł Leonów 260r. ~ .2: Jrol1łs~e.~ . 
" 'I J1::Ber •. lllbt. {lu -.-{ -.- - ...... , •• , •. , " CZA.S toeioe 2óO.,.r. .~' IJk- . . l -t 101'" ~ ", ,"l, . lermeWHl ~ , • "" ,~, ' ",l' .. ,: ,l • ,'6' 7'.~...- "'-.- ,,:T. W~ F. Stali 10' Ol'. :! -,- l 

, przychodzlF -.-

",,. ,~,,' ':,F', "...,:;..-,' -.- -.-' " Tow. Lilpop, Rau j'. "Wa.rezawy , 
" :,~ ti Sef~,IV; lit~ A ':"",' .;-...., " -.- Loawenśtein 1000 N, _,_ . ';, 4,lekaandrowa 
" '~,;< #~ ,;~' -li~. 6 ,-l;::.... -.- -.- '" Tow.' Z; kt Meta.l. ń: .! ,,.Ciech.ocinka • 
" h;.;"'ił; ,,': ,1hBle ił) ; : • .!.. • .::.... -.- HantkewW'ar.lOOOr.! ",":",_. _'_, 
"" :" ąę:ryI:\.V AR, , .. ~ 9870'7&80 99.90 +.- " Tovi Zakl.GÓrniczych Joł ".Piotrkowll. . 
'n ,," II' c~, •. male fi ,.,:-~'C. 99.90 "7'".- StarochowiokichlOOr. " Uz§stOQhowy. 

L~'Y~t';w.~t·:':d ~ ~:_ ~:.~ =:= ,,~,,:, }'%Y.~~:'.,oh. _._~._"G"nicy ... 
.~:" :,,':;',;;';, \,,'::':II1VI '! 98 SO 10 98.10 -.- ' ... l' ,Va:~. t. 'Kop. ~Aglari "Sosnowoa .'. .' 
.. ' "LI 9" 10 .. o "O l:f , Tomaszowa '. • ,',,, ,,:' "i)".""': li: .;>. 070.':1: -.- ZakI.Butniczvoh2łiOr. _._ _._ 

bión~' zostala. w synagodze stowa· 
IrzJrSz€lUi'a pielęgnowania chorych, lub 

'drodze Z tejźe do cukierni p. 
onda brB,nsoletka. o wlbz, 

o,jirawie z 4. brylencikami po 
u stronach i szafirem we środku. 

czciwy zna.lazcazechce takową, 
W kantorze M. Silbersteina 

za powyz8z~nagrod~~ 1169.3-1 

Zgubiono. zalłczeniekolejowe 
Nr; 53 .Ua 29 rS.40 kop., 

1~~~~;:"':'~~~_IZ~t8tI·ze~ram. y kUPIlo . takowego. 

Towarzystwa Przemysłowo' 
'. , Leśnego w Łodzi. ' 

1175-8-1 
'" . 

Zaginął paszport, . 
JWll'(llłllU p:rze~ 'wójta gminy Dnieje

na imi§WŁadyslawaŚcibior-, 
ISKI ego. Łaskawy znalazca· raczy' go 

~:lz;Wr()CIĆ wójtowi gminy .Radogoszcz, 
1178~1-1 . . 5

0
/. Obl~~gi:m. WarllZIJ,WY· tJ 95.5096.90 -.- T Z k; p" B ) " Radomia • ,., ł, 

'lU {) . 9lh25 95.50 " .ow. a t. rz. a.w. 
" ,'''' " me Tk. w Zawierciu 2ó()r. 1 _._ _._." Kielo • 

Liotf' 'l'!' m. Łod~;;,I . ~ ~·-"'50 -.- >oTaw ta;' il<.źniIOłl r. I ~.- -.-... wyn. jęcia od każdego ""asu; 
" ;r :~" hi" II LI 95 ...• 1 .. 0 .. ( 96,50 -.- G b T 'l . S w·ede' I poko'J'e, kuchnl'a l' p.rz' edpoko',l .na ' , " II . ,a ' 9485 ',h ,a.~ ,em er 1 II . , -.-.- ,-.~ ~.- ,I , b J 
" ,.,'\ ~·,!:,,·i,[::,l.~ '. 95.- -,- ,F. O. KoustanoV8 MOI I.. -.-1 -.- '":7.~ Uwaga, Cyfry oznaczone gruszym 

Listy z8st.'. tA. KaliBza. łI . :'-"':"'1 -,- - -', - -- I., - k' ' '. d d ". 6' pi§trzeod frontu z balkonem 
". .", n:rp· . ,6 :-•. ,. '-.' -.- ~:; ''''~~rt9śókuponuz potr.50} •• 1 ti~t. likwid ••. ;138~2 j ,lem wyrazają.c~as.o. go ZlUr -eJ, ulicy PiotrkowskieJ N. 269"w 

Lis. żast.R. T:W. 5 -:-'-:--'-j-... - Llst •. Z.Il.S •. no.wy. ch .. '" 14".3.8 Poz.prem. ,lem., 114.5 ,czorem do godzlDy S-ej ra.n,.o. '. Jośkowicza, Wiadomość w Ił ,6%:W:ilei1s~e. .5 --.-- -.- -,- ,'''. "m.'\vars, z., .. l III 13.4 " ft ,II em. BliA ł , " ' d W M S'lb t' d ' 
H :' ,,':;·:11 :.1kró't:ko ;tr. ,-.{i ; • -.-- -.- -:-.. -:- .,' "I\1. bodz! • ,~Ol.ą, ' ' '., ' amu -go , l ers ema u r~ą. ey 

.~q" "I.~,';·, ". . .,' .,' .;." ",. ___ ,:' - . ......... . domu pana Liebfelda.. 1171-3.,1 
Wydawca Stefan KOI!l8Uib. - Redaktor Antoni <lhomętewBki. )J;o 1o;a:enoI(6H8yp0:JJ. Bapm/Ullt, 80 CeuT.II($p.ll 1886 r. W:drll1mrni "Dli11ennłka ŁÓdZkiego".' 
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