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Preńumerat\}~a. "Dzi!)Ullik l:.ódzki" 
w Warszawie przyjmujesktad Henryke. 
Hirszfelda, ,prźy . :ulioyMazowieckiej, 
Nr, 16, :wPro~ ·Towarzystwa. Kredyto~ 
,w<'go, Zl~~s~eg();. Tam!~e'. na.bywać 
Dlozna. po~ed~ncr:e numery ,,Dzi~nnika," 
Cena:poledync~~gonu~ern l) kop. 

, .". . . 

pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 

(lEN ił. OGŁOSZEŃ z 
Za Jeden wiersz petltom lub za logo 

miejsce 6, k" . z n.qtllpstwem: za 2 razy 
5%, za 8 razy 15%, za 4 razy 20 afro 

la fi razy 25%, za 6 razy i wi9C, 

30%, 

Nekrologi: za ka!dy wieru 10 kop, 
. Reklamy: ZI!. każdy wiersz ]2 kop. 
Słałe I wierszowe ogłoszenia adre· 

sowe po rB, 2 miesi\}cznie. 
Od nalezooiel pnewyzszajlbcych 10 rs. 

ustllPstwo ~ dode.tkowa ogólna ó"/o' 

KALENDARZYK /" . . I" d .. tr . D' 'k" .", ',. ' Biuro Redakcyi i Ad:rninistracyi OgloBzelll1l. przYJJll.owane sę,: w A mImB aCyl" Zlenlll ~ 
DUB: Plotra. z.Al!r~~tary. ..' . uUca. Piotrlo:owslu" hotel Hamburski :Nr_ l!7'{i~ oro.z 'fV Biuraoh Ogłoszeń Rajohmana. i Frendlera w Wo.rS7.aWla Jutro:. Pr,zB:~lle8IeDle Sw, WOJclec~a, i w .totlzi. 
Wschód sl(}!lca ,0 'godt, 6. min, 16, , . Zachód. o god1l:.5 min. 16. Adres telet,i],'aficzn,: . . 
lllugoąa dnla godz, 11 mm, -,: Ubyło dnia godzin D millutB9. E:UŁ.A.::E:O"VV'S::E::I:. ŁÓDŹ. Rllkopisy nadesłane bez lIastrze~ema-ID6 blldlj zwre.ce.ne. 

r"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. . "Gdyby "ri~ieI?-nik Łódz~i" dowió~ł nam, ,'w cyf~ach szczególowyc~, W tym celu, ko- poprawił się .na całej linii i z tego wzgl~~ 

WOJOWANIE ze taka,wlaśUle Ilość krosIen wyrabIa obo- Xl,ystajlJic ze sposobnOŚCI wzywamy przemy- du lamentacye popleczników sp61zawodni-
. cllie ' tkaniny, ·cięzkie zamiast·. lel{kich, to slowców łódzkich, ażeby postarali sifJ przy- cZ!1cego z ŁodzilJJ przemyslu, gdyby nawe~ martwemicyfrarnt uznalibyśmy słuszno~6 jego twierdzeń, któ- 'śjJieBzvó otwarcie zamierzonego ]Jl'zV tutrj- były uzasadnione, Slb juź spóźnione. ępo-

-W';l- re teraz)bezdanych faktycznych prz,edsta-'Gzym oddziale l)}'zemyslomym biut'a staty- dziewać si§ należy, że pozyskane do§wI&d-

m. wi~jl1' ~ilil jakozupelnie dowolne." ,IJtvcżnego, działalność którego umożliwi czenie powstrzyma przemysłowców wielko: 
Oh6z. uwaga ta jest słuszną, Bliżej obe- nam dokładniejsze obrazowanie stanu i roz. rosyjskich od nadmiernego rozszerzania l 

W Nr. 227 "Dziennika" podaliśmy w do- znanym ż tem,co 'Się dzieje w przemyśle woju tutejszego przemysłu. Nie' wątpimy zwiększania liczby jednorodnych fabryk, 
słownym prawie wyciągu:' uwagi, oj akie re~ łódzkim; wiadomo, że podany w artykule zresztą" że w obecnym stanie. rzeczy prze- skłoni ich do ulepszeń wewn~trznych w 
ferentowi ekonomiczner,uu"Warsz. Dniewni· naszym stosunek liczbowy krosien wyrabia· myslowcytutęjsi pojmujl1l nieodzowność ta.. kierunku administracyjnym i finansowym i 
ka'~ nasuną.ł nasz' pIerwszy artykuł pod jl1cych tkaniny ci~żkie,. jest, raczejzama- kiego biura i postarajlJl się· o dostal'czanie zniewoli do starania si~ o rozszerzenie pro
umIeszczonym ·w nagłówku tytułem (Nr. łym, niż zawielkim, . Dla tyćh jednakże, tej instytucyi danych dostatecznie wyczer- mienia zbytu swych wyrobów przez wyje-
221 "Dz. Łódz,"). 'Wyci~gi ,te zamkn>~lią- którzy stoją po za/tntejszymptzemyslem,pujących. Tymczasem podawać musimy bu- dnanie przy wywozie wyrobów za granic§ 
my krót~tJJ ~wa~lłi od. któreJ. po bliższem czy to b§dą spólzawodniczlJJcy' z JJOdZilłlletyny wywozowe, na jakie nas stać, pra. państwa, zwrotu cła opłaconego od mate
zastano~lenlUi SIę, odstą:pić. w pewnej .mie. pr~emyslowc. y, c~y też ~yczliwi al~o oboję- gni~my wiilzakże" pozyska~. jak n~.jprędzej ryalów surowych i pomocniczych. Sro~ki 
rze mUSImy. ". '. " tUJ, .daneprzybhźoneme mogąbycwystar- mozność podawama wykazow bardzlej szcze- te naj skuteczniej zapobiedz mogą przeslle· 

Pod wplywem sl6w ,wstępnY~b.pomienio~ czajl1ce. Wynikloby st~d, ze omawiajtJJc gółowych. . niom w przemyśle. 
~ego artykułu "Warsz.Dniew.,"'zarzuca- sprawy. tego rodzaju, należy podawa6 cyfry . Z drugiej strony nie możemy tez pomi- Wracając do twierdzenia referenta "W. 
J~cych nan:' gorliwIJI obron~przemystu ł6dz- szczegółowe i wyczerpuj!!ce, albo, •. nie po., nąć milczeniem, że referent "Warszawskie- Dn.," zauważyć należy, 'że pomimo ożywie
~l~go, a Wl~C to, co w zwilbzkuz interesa- dawać żadnych cyfr" go Dniewnih,'(. zarzucajlbcy nam dowol- nia w przemyśle bławatnym i pewnego pod. 
ID:l n8;s,zego ogółu. jes. t .. w. łaś~i. 6. ~aszytn Ob ... 0.. potYC.h,czas .'~ost~powaliś:uy '. dr. ogą pośre-I ~tiśc w ozna~zeni~ ,1i~zby krosien ,~rabi~- skoczenia cen, ceny dzisiejsze nie są jesz
:WIąz~lem, . -:-: ,nasun~la nam,slt;l. myśl, ,ze dmą. NIe' mając wszystkIch cyfr potrze·. jących tkanIny męzkle, 'sam takze rZUCIł cze bardzo dalekie od poziomu, na jakim 
"Wa~s.e"Dn:lew, "obstaje przy tern, ażebybnychdo wyjaśnienia. danej sprawy, poda- kilka zdań całkiem dowolnYCh, Zaliczamy siały w ciągu kilku lat po wojnie turec
sta,n -przemysłu' łódzkiego przedstawić w wa1iśmy przynajmniej te, które udaIonam tlItaj mi~dzy innemi 'twierdzenie; że prze- kiej, skutkiem czego ani w tutejszym, ani 
barw~ch,jaknaj.świetniejszych i nZ:;l.sadnić się'zebrać .. :Przedewszystkjemzaśtrzyma- mysł łódzki od.czasu zaprowadzenia cła w w wielkorosyjskim przemyśle zarobki fa
tym . sposob~m . zarzuty podnoszOlie przez liśmy się zawszestatej zasady: amidu$ Pla'. złocie bezustannie rozwijal si~ z powodze- brykantów nie moglJ! być nawet w przybli
wspólzawodnik6wtegoprzemysłu" Tym- tó,sed magis amica 'Pe?'źtas' i dlatego nie niem-tudzież zdanie, że. fabrykanci Iódzcy żeniu porównywane' z zarobkami owej epo. 
czasem po bIiższem. zgl(;lbieniu tej spra.wy, :zważaIiśmy; na tO j żaspólzawodnicy tutej- nigdy jeszcze nie robili tak świetnych inte- ki, sklJJd wynika, że i fabrykanci łódzcy 
przed!;tawiasię .. Olla winnem . świetle. 8zego przemysłu starali się wszclkiemi spo- resów, jak: W roku bieźącym. . wbrew domniemaniu referelita '"Warszaw. 
W samej rzeczy,. jeżeli zważymy stanowi" aobami wykr§caG. podawaneprzel!; nas cy~, PięnvliI~e z,tych twi~rdzeń nie moźe się Dniew.'( nie mogtJJ żadnlJ! miarą w roku 
sli:.o ,,'Yarsz. Dmew;,u. nie wolno ,: nam ,za- fry wywozu wyrobów łódzkich na nieko~ utrzymać wobec powszechnie znanego faktu bież!}cym robić tak świetnych interesów jak 
,d!1' mlarą.p.odejrzewać tego pisll:ul. o nieży- rzyść tego przemyśłu, że' znaleźli si§ publi-przesilenia, jakie przed,~ilku laty dotknę- nigdy dotl}sd. (Dokończenie nast'lpz). 
czliwei:usposobienie,dla rozwoju ekónomi- cyści,.którzy ide wahali się ,Vi tymże celu ło przE;lmysłtódzki. 'Oos!§zaś tyczydru
c.z. nego .... kraj~ ~u~ej.szegl). we wliz!llkicli. ~ie~ .pOJ:6~nywaćnp. Ińaxińi,a~nego· wywozuty-! giego. twi~rdzen.ia,; tonr~.ulega :wlIttpliwości, 
runkach ,'a::Wlęc. r w'kmrunku·przemy~lo. godnlOwego wrokublezącymze średnłm że w porownaUlU z Toklem ubiegłym ruch SPRAWOZDANIA TARGOW]. 
wy~. ;Wszakże'wł'~azenaczel~e·kraju,ota- w. ywozemtygodriiowym .w ,roku.: -gbie~łYm,;lw. ,~mygft)w.Jl',.'!!tl':,Oil7.i> 07:l1.,m;:':-n:-I>-. ~l.M"';;~ . Giełda, beTtins~. Spro.wo:ida.ńie 'tygodniowa 
~uJąs prz®lysł kraJOwy tróskliw.ą..>'op1Gkfł1 n7obec-n.rgulll<mtuw tegu rollzajunaJdokla- t: J. w druglem . połrpczu; Ule Jest to. Je· (do dnia 16 ~!!,ź~zi~rnika!. ~to~unki politycZ?6 
jeże.li r.a.J występ~ją przeciwk. O ró~nyiri.'.n.ia... dnię~sza ,s.tatystyka . musi być. oc~Ywiście. dliak ,zjawisko . od~r,,!anEl., lecz pozoBtaJl1Ice nie ule"ly .w1aSlllwle zadnaj zmml1la od czasu, kle-
legalnym. lubmenormalnym ,obJawom w bezsIlnl!l' '. . ". ... '. w zWltJJzku z ozyWleUJem w przemyśle bla- ay prz;datawie.1 ja Tisza ,z p0V?"0du, interpele.oyi 

. k" Ob" d k' ". 'd .. , t . lk . k' D d' t d Apponyi'ego'w parlamencl.8 w"'gI.er8~lm. Wpre.w-przemyśle krajowym,. to ta lm 'wys~ple- . . eCDle Je na rzeczyzasZiy Wl ocznIe w,a nym. WIe orosyJs .111l~ . ,9:\"OZl ego, po - dzie postępowanie Rosyi w Bułge.rYl wzbudza po. 
niom my z naszego. stanowiskatak:że·przy· zadaleko, skoro ze strony. pragntJJcej rozu·1 skocze~le cen' targowych tych wyro~ow w wBzechnia silne obawy, lecz obawy te pozbawio~e 
klasD,l!6 ~ylko może!DY' .Ma.jl}sc to nau~a. mowa6J~g~czni~ ,j której nie wolno postJJ-! M.os~wle O 7 - 8%. G.odn~m'ą:w:.~gl z~a- hędilJ ci%jSle realnej p~dstawy, ,dopóki Rosy~. n~e . 
• dzelromczne.'zwroty referent8l.' ekono.mlCZ- dzać O UlezyczlIwość podawane s. ąj w wąt'l mIemem tego p.olepszema Jest mIędzy ID- przys~ą.pl .do ?k.upa.cYl BułgarYI -: a ne. to 81~IU.lt! 

,.. . "d l' , 'l' dl t· . d . "d . , ..,. .. t .' k' fkt zanOSI ChOCIaz WIllO pewna częśc prasy rosYJs tIPI nego ,;Warsz •. Dniew.," ~od· naszJ:m. a .re· P,lWOŚĆ. rzeczy me~ątp lwe,- . a ego Je y- ~eml po any przez,g,az8'y. rosyJs I~, a 'POd8Y~e. obndzonilJ na gietdzie obaw,llprzeflw~jn~ 
sem. ,WYlltosowa,n,~;przyp~sać .musImy p~ me, że takowe me są uJęte 'w dokładn~ze fabry~a. Jermak()~owp.o dwuletmeJ bez, chociat D!!,wet P?~i\ldzy k~eruj1hce~l orga~~ml 1!-
,Cz~ŚCl . fl'~,ze~logll . p~leD1ICzneJ, po CZęŚCI. cyfry! yv obec tego wypada nam czempręd~eJ ?zynnOŚ?l,. znowu, Pl1szczonlll, zos~ała \Y ruch,. :z~dowelm. R?Syl l A,t~Btryl ~y,Btę,pll:t, \l,owazne ro: 
niez~aJomośCI przed.mlotu. S~oro zaś od- pO,rzuClć .obranl1prZ,llz nas drog§P.ośr~dUlIłi: Jak~olwlek fabryka ta pO~l!tdaJ,ą? pr2;~sta. ZDlce, o. J~kichwnosl~.m<?~njo~r~~W~J ~:ełt~p~ 
rzuCl~y teg~rodzaJildodat~I,. wtedy, śro· ~le w.fn:ka stqd, ~zebyśruy 8prz~UleW1erZ!C rzałe, ma~zy~y, z ~rudn~śClll!.: "r1ł~ze sp?lz~. ~~~'?tl::l~~'i~;~~i~~~r ~Eini'denble.ciB," tojednak 
dek cI~ŻkośclpogllJ!d6~pomleUlouego ~efe- SI~. ~Il.leh powyżeJ ,przytoczOn~JZa8adzIe'l w?dm.czyc z lUnem,l. ~ab~y~a.D?-ł· ~ q~olu~- ,w grrinufer~.eczy 'iBt?ieje,! Eiitop~'e ,ci~le t~ Ba. 
renta spoczywać b~d. ZI.e: w .. 'następnem Jego .Uwll:zamytylko, za.rzecz konleczul}s poda. SCl,;stan'rzeczy, w .• ,P1ze;~llYŚl~.baw!31.ma.!lY~T :1Y!0 pragnieme pOkoJ?i'dZlllkl .. k,toremn ,po",!lOąlo 
zdaniu:; . ' •. J,. ,.,: ., . . '.' wame prawdy me w ogólnych zarysach; lecz glownym odłaml~ pr~e,my~~u bławatnego, BY\} 8ztuk% dyplomac}'l zalagodz~c wszystkle rożDlc~ 

CI) ' .. ' kijem grubym a krótkim do przyśpiesze- stw~~aw~ych ·~~cetz.y,. ,,~tórzy :'podnosili ~krzydla,by.ści,gać, slo~ce nalor:i? tych 
nia. kroku - europejczyka zaś ostrzega prz,ylblc§wchwIlI. bOJu;' ',c .:' !skrz~cych s~~ przy~t!yorow, bezgr~mcznyc~ 
'półgłosem o zy,czf)niu ~sięcia., WszyscyOMż;; Qwego~eQ~oru.J~si~Ż?l.Czka odb~- 1< wraz z ):llem w apoteOZIe zpur.pury·l 

w ~anzibarze, 
. wiedzlbw ZanzIbarze,lż to. Jest w złym wala.,zwykłl}J przechadzkę .zam1eJs~lJJna. ~o- .zlota zatonlłi"ćl .,' , 
. tonie, przystawać pod temi taj em niczemi rzystych wyb:rze~ach,kt6r;ych' zl(~,le* WIe- ~O? r?sposta~ła~ Sl~ nadprzyro.dlJ! w, o
I oknami, a jednakjaśniejlll ~am blade ow:a- czna, blorzyprzepa~ę: szmaragdo~& ~an- gnlU 1 Ulebaw.em ,mgła plą?llIca ~ap.~łmła 

przezAClol:fa., :SurClo. , le róźem ożywione, połyskujlJl oczypodma- zibal'u.,:~Napotyka SIę tam, lasy ;obfituJ,fljce atmosfer~ śWl~tlem przyć.mlo~em l smam. 
-ecr..- lowane lawsonią.i uśmiechajl1J się, podobne w· drzewa· cynamonowe;'; pomaTańezowe L w Opary bl~de~lodblaskaml ~sl~źyea o~lan~, 

do granatu pełnego pereł, usta -któr,e pa.hny ;,olbrzymie'- labirynty;,ci{iIiist~,w przesmyaJl!! ,SI~ po morzu,. Jakoby legl~n. 1-
Dziennikiatrgielskie ogłosiły w óstat~ich drwią z ciebie w swych wysokich nied.ostę, którychpietrzf!jłSi§ na stokaeh .'wspamałe st?tta.l~m~llczych: tocz~. Sl§, wznoszlS, :mlo

czasach bliskie'przybycie do Eutopyksię' pnych wieżach. . . ; banany, szczyty zaś wieńcz~p~zepyszne d~~9. taJ:}, ŚCl gaJ 11,. lf!~zl}, lllkl?-lJi, kszt~lt~JIJ! na 
żnejarabskiej, siostry fSaida:-Bargasia; Serajzanzibar&ki ,za~iera o~oło dwustu ~a .mangowe O kor.onachłiuh~t.ych,odblJa- nowo" przybIeraJIJi po~tacll~.ludzkle l ro~· 
wskntek cze90 .p. A~olf B11:rdo, , 'z~any ba- piećdziesięciu kobiet, ,stano\Vlących wIa. Jl}cyąhod lazUl'u meba., Z ~y(}h wesołych pływają Sl§ pod dZIalamem wyobraŹnI. 
dacz. afr!~a~skł, opIsał kIlk~ eplzod6w z ~n?S6 ksi~óia panującego, który j~ przeka- wyiy~; :po przaz.,J~kl1 t,ka:nmlilgazy U;t0' G~omady ryb ,skrzydlatyc~ kreśltJJ . ~ra.?e-
Jej podrozy l pobytu w, Za~zl~arzp., ,zuje następcy, swemu. Jest atoh w ,zwr- 8z1J;ceJ slęw;:powIetrz~,lecz PQza kto.rlll SkI z pere.ł, .wletrzyk~owlewa, .lek~l ~ak 

. ' . . '.". " . czaju, z okazYI ~ażdęgo ,nowego wstą:plemadrg,ało J:ro~lenne ".Ś~V1:8'tło zacliodzfll~ego odde~~ d~lewlcy we śUle P?grllizoneJ . ~, 
. ,W s ~ .tU środku miasta. ,Zanzibaru· iluz u!'-·tron,pewnl1 hcz,b~ ~aJmłodszłch}llewol, :s~on?a, WidZIała. k~ĘlzUlczka przes~waJ!lIce sRokoJ tej natury ... sp~ktralneJ" płY,l}.no§? po 

, kałY' li .' ""'d' .. _D1ć' ro.zdarować dostoJlllkom . pans&wa.:> 00 Sl§, Jakby w dalekImJ,~terze,. chy~e . ~an, w,letrza, glębokośc CIszy wycIskaJllI. pl~tno 
Qbo . Pd~' BCU su. abnad,· ,wlzno~l: kSb

1Ęl 
na "k m? : si§ tyczy staryćb, maj~ one t~ słodJcfb pe-mknll!cę zcal!!J.szybkoŚ()Fą;s:wych zagl1 la .. nIezatarte na tyoh nocach wschodmch. 

rzem Zlwaczna n OW ą, Ja y na OUlU .• d ' k - b~' "t ' k' h " * 
siedz ca .naw soki ch bjalyck.:mutach ':'1, ~,~ośćJ!z Dl ,swe z!l..opczlłi w :logIem pro- ' yns lC , , . : '. " '. ':"... ' * 
lllnós~w,~in' ,wyJokó~ i.~głębień okrato. z~la~tvlle h~re~u k~ullz~cego. " .'. .-F.al'di~ll~- odęzwała".i~i~'do przy-: * 
"" li, ·ełnych ·kantó.w i okien. W-ejśeia . ~~chod!11~ c~ęść ~e~aJ~.słu~y. zamleSZ' wodcy Janczar~w -'-zostaw ,mllle~aD?-ąlod". . d ,... ł Ć l kki l t '. 

"':8''!l:y,~d' P . ie' wcale~ róczmost},lu na 0- ł:allle koblet~~ ;~~w~ .krol~wskl~J.Ta~~to pocznę tu chwIlkę;' .:. ',":". . .. , ,; ~araz ltJesHil s ysze, e. , 8,ze es WIO. 
D}.e w~. ~~ ,w n. . J ',.' f .. 't p , W roku: 1864,· za .panowama Sald-Medzld, . Straż usunęła 'się , arcykslęzillczka' USla-. sal, wpatrzolia w otchl~n kSl§zDlczka, któ 
wle~·zneg.o{ !:ó~~i ~~.l1czyz. pr~~a,neml ptiebywał~ 'księźiii?zkaB~bi.$alhna *), ,sio~ dla 2a.myślona' u·a~ka.le, u, stóp kt6rej fala' ~z~~wa~a się ocz,ekrv~ać tego syra1u: 
apS- ~t~en fL ra', '}:: " ,. '. " ~~!. a~uł:.~at;~p~n.u,l!):cego I bo~aterka OPO-, moi~ka .;z.l~kka,Swó.j na:szyjnikz ,pereł roz~ rOZWIJa Clenklll ?rabID§ Jedwabną, . Pa. p~a • 
. 'We~ ;d

Q
k
2ea ~ deI wonnych zYJ·n.tam bez W;lośC1UlmeJszeJ., Było to dZIe\Vezę prze· sypywała. ..,. '.. ..', >'" s~częm ukryt~ l prZYdWIl1Z,awSZ~ )e en o 

osro a Zl ..., . .' d" '. d" ł bl ku ł d . i i '" . : _ .". "i , ",' . mec do skaty rzuca rUgI w ZIeJlItcą pasz-
troski wzamknili)ciu,dzjewczętaz Georgii, CUd' ~e~,uroJd .wc~Y'h'~\ Pl o 8iG h' Slońc'e.chylt·SIęJU~~ na~lioryz~nCIe l w. L'Z't;) prózni' , '. 
o~az Czerkasyi, . o. cerze: deliKatnej, zwto- ~ ,~lGO:"\ Je, hą,'~t,Yc lS o .wspa~al~ odwh:icie ,tryumiall)..t~·;'zale:w:4·'ptzestrzeń . DrabillB.·:wypręż:i si~' słychać jej muśnifJ
seniczarnym, co wzdlużskroni i nalica l

.
WZ ur~a~lItciYc, /re N-~k~e~Ia ,wsc ~ me. pożal'efu.' 'Efekt ;'to:' (:zar(jdiiejś.~i.:niebo cie obok skalI' któś ';spinasi~ po szcze

spływ.a, .. sudanki, których kształty.rozwinię· Dha 11:ałmll;l~ przyw~ ztJJ· , kIt' ,Jeszckze ;DlOU- i wad.a tryskaj!!! ogllieia olśi:iięwajl!cym, blach i kiedy' . dziewica zm"'czona wzrusze .. 
li · ']. b Rb' k' 'k c Y I zasiony zaz~rosneJ, Dra w raJu mu- kt6Iikgo·· bl ku 'k'o' . 'n'l'·e·s'c'· ·lll·e 'z"'c'lo'la ' Jest '" t~; ~a:c wyCl~y .Y u ęnsa ,L .murzyn l, '~ U' zułmańskim 'kr' e . rzed . rofanami wro-" .. : a~ ,~.. z,. ...... ... . : niem oddech powstrzymuje i bl~sklJl' je~t 

PlOnen.a targach Złotego Rogu;Jub,p.or"·d l' .; .. YJ .. kPb"t" p .·k· h f to gtgla §w'Iatla,.xnaJest~tyczna .,m:klestra ze·ludleul'a....:. dwoJ'e sIlnych ramIon obe ' ., ,... 'f: k' .. k" b' d'" zoną e egancy~. o le y z wyso IC s er. 't' . ., ·1'" .' h' .. " li ' h, .. ~ 
waua na. ZJeml .a l'Jf an~ leJ, ysprze ane 'K "'k' ., . .. h a- 'l ' ... " . k eya onow n::JcIep eJszJC , p~JJasr?-w.s:z:yc . mujej~ a. wargi ogniste gryzą jej usta po-
zostalyw Chartti~~~ aU.lo w Yemen.~pie~, slę~m.c~. a me ~Y'c o :] ~ . lT~~czeJ, Ja M~r~e przyblera b,~r;wę bf§k1tUl!!, ~łeJsca. całunki~D1 nami tn m. ' 
r~jllc'c~ola.zad:iImap'-!"o s.żyby .. seraJ0:V~, Pt~l sJraziótw~~~ł;:~~~a~~t, ła~ ~tedy b~~ ml prząr~:rnl;Ln?1 ~~blcl~~.'~m~~ :pło~llennych, '. _ Oddal się.,~ !. szepcze ona _ oddnl 
rożrywaJlIt Sl§ one wą,ezczY:Iln?ŚCIswoJeJl'~ p ,o g .. ,.' ł . kl dl§·P .. z zero k ~. pruJącr,cli obloli!.' .. ".l.. ,', . si redko .• ' Mo'a straż' czeka tu w po~ 
wid()kiemokr~tów, parowców .:1 danI kt6re :ękitWOW'ł ~lf g oWl k a" a bu~JlO, m,~..uć 'P\lśrod deSzczu złotegl) : s~uszcz~ SIę ri1~ blIiE ~Weź tę jJdwabnl1 di'abinę' a jutro 
pruj~ wody w .t~. i ,w o~ą' sti'dónę, na dół i ~ąyf~ozb~~wn;(3o~I~Y' h.ł;sk st~j~~~i: i\~o::b 'Wczot·k.t~lah" '.śI:viet1?~~<Pto,,?l,a: p1rU?lljp.: ,.oP.,~ll gdy ~~c twoj!b szóstflj, godzin!;} ~ydzwoni: 
w gor~ krzyzuJllc swe śla y z wesolem "".' b' , " " . . ej c Wl l nozar .s aJę.slę ,ogo. ny, .rz. {- d t '.' '. urze ob odowym seraiu ż wieniem od rornad sz hu 'ac ch w układu;aletow~starcza). y za:wro~lC ,giO- byś, -żę'to'olbrz miewtdowisk6; 'czarodżiej- ?S an SIę po m . ..w ," " . 
o y . p g . ~ Y)'v,y wp. temu co. pat.r.zeć potrafi, Nadmlemmy.· k' .. : "'i-Jl~'l" .,' b' : k''''' ."0 . ·;.dC} okna. mego. . Zl\stallIesz roule tam ... 
pOWietrzu mew, '. .,'IIb ' .. ' k· '" a······, .' d'S le .na ocea1l1t;; z' awy me les loJ. gar b d ł d . t bez ieczeństwem. 

Sułtan Ilie lubi, , żeby si~ zatrzymywa.no lZ .. urko ta Jest urzą zo~e7 1Z. slęJe~9 , :\ n!~ ąi~ P9~YW. ~Ullies~Qń:9zoności;, PO?iąg?,fj ę czuwa a na wam p 
d L ~ ' .. '. <.', ,.... .'C, 'b .. 'J! ...... ··.·1· .. 'd nOSI lub. spuszcza do wolI, na podobIen CIA 'onn. 1..,.~, 'swy'" 'o'Ws"'a..lom· drgaJ"·cym oa O.KOia·.seraJu;· murzyna z y~p()V{o l, 1 11c,e- .' ' ..... .- .• :;i,·' ,-'. .., a. KU .... u., ,l' • ' .:~ • , 

go,straź, 'riiewidócznieuzbrojona; zmusza *) Bibi-SaJima Zn!lClly: ksi\lźniczka Salima. światła. Skrzydeł! chClaloby Sl§ mlec (D. n.) 



polityczne, wynikłe w latach ostatnich, jakkolwiek 
groźnemi !Łrazu wydawaly· ei~ takowe. Gdyby na
węt.istnillly: niewielkie l,"óżnice pomj~dzy Wieduiem 
iPetEll'Elburg1em; nio nie llpol'I'aźni~ jeszcze do przy
puszczenia, że naruszone zor,tały zasadnicze podsta
wy zgody obu mocarstw. Z wszellr~ ufnościll! o· 
czekiwaó vd~c rnozna1 ze pomimo wysiłków rz=tdu 
angielskiego,który w widokach własnych l'adby 
v;'znieció wojnę pomi\Jdzj mocarstwami lą.du stale
go, pokój europejskizostilnienadal ntrzymany, a 
sprawa bułgarska pomyślnie załatwiom/!, podobnie 
jak wszystkie poprzednie, Ci:JIgla llieptlwnośó ato' 
Bunków politycznych· nie pozostała jednak bez wpIy
W\l· na gieldg. Dowodzitego .. wymownie porówna
Ule kursów rent przed zaburzeniami bułgarskiemi 
iobeĆnie. WazniejszereIity państw europejskich 
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od spekuhmta w Staszowie! prz~ spółkę kupców, przywozu z Rosyi owieo i surowych pro- Rynku obok cu~i.e:ni .na do~:e. się roz· 
warszawskiego i bialolltoulnego. Odbiór we?ny był l duktów zwjerz~cych, z wyj~tkiem wełny gośc}1'o, w. ~em mIeJSCU;. P~n;~JaJąc samfł 
dosyć znacznym, prz:eważnie do f~bryk. Z b? ż \l,: t·· v i k' kl'ego tresc wIdowIska, chcemy z wroClC. uwag~ czy-
dowożono nieco na pocz~tku t~godmat lecz w d~Ja.ch ! my Mej ki Wioks ak °dns • cznieJ; szych III nalaży że najwłaściwszem miejscem dla 
ostatnich dowóz ustał znpdme, z przyozyny SWlfJJt! i! a u ury zowa w zna. .,;J~ , • d t' ,. l·.· 
żydowskich. Ceny trzymały sit) mocno, żyt? ~o. Lpartyach zaczyna przybywać na targi war- p~d?~nych prz~ s aWlen są: p .a~t na p.rzed
orożalo nawet o 5 ~op: ~a korcu, bl) ohOCIaz WI\j- szawskie. Obecnie ma być puszczony W rme8?I~ch, a me w 8~}lłym sro u mIasta! 
kBze zak~ady, B~czegolll1~J mIyny parowe, . wc~le o handel chleb cz sto kukurydzowy pod tl1l choClazby dlatego~ IZ lokal ten. caleml 
kupno me wspolzawo~lmczY!JI. ,s, o ~ywozl.e me by- "·ś·· . y .. . dniami oblegany Jest przez gromady cie .. 
lo nawet mowr, to Jednak wIatrakl nlusIaty u:m-I Wła Dla nazwIlI· . . l dk t d' k 'k 
pełnić wyczerpa.ne zapasy i podaż b)'la niewie~klj., .. kawe~o u y, co li ru Ula . omum acy'l 
Pl:acono za:. pszenicIJ wyboro.\V1b 6.60-6.90, blalą, W tej CZęŚCI rynku. KrzyklIwa muzyka, 
6,S5-:-6.~O, ż~t~ wyborowe 4,80-5.015, ś~'edni~ 4.20 Kronika Łódzka. uprzyjemniają,ca ,czas spektatorom, napełnia 
-4-.50, J~?Zmlen wyborowy 4.50-4.65, sred~l 4- swemi dźwiękaml -cały rynek.·. 
4.20; . OWIes 2.75-'-3, gryk~ .4.UO-4,20, groch cn· t· k" t· ,.. . v 'd, . 
krowy 8-9, fasolę 9-10; kaszę jaglaną 1- ~,1ó; . D b (-) S osun ł. me eo~o oąlczne: W::uO Zl. ~d 
olej rzepakowy --5.00, lniany ---'-5,50. C u k l e l', (-) Nominacya. Ks. Staniała W ą. l'OW- dDIa 1 b. m. do 15 b. m ... przedstawlaJ/ł 

21 14 Różnica DonoszlłI z Petersburga, że cały referat o unormo· ski Z akademii duchownej w Petersburgu, się jak następuje. Pogoda wcit1gu tego 
sierpnia paźdz. w proo. w,aniu pro~ukcyi. {'~krul .prz~kazano do rozpatl:ze- mianowany zostal wikal:yuszem parafii św. cz~su była prawie ustalona gdyż tylko trz 

notowane byl}': . . 

Austr'iucka renta 'srebrna.' ma. osobnej komlsYI, pomewaz natrafiono na wleI- K ' w· Łodzi . b v d 'd' C' 1-' b}. d I:. Y 
w'zlocie . . . , • 70.20 68.70 - 1.ÓO kie trudności w repartycyi na pojedyncze fabryki. rgyza ,.. . dm yą ~ zyste: l~piO y~.? o~ć, .zna-

Austryackl!. r(lnta. złota. Naturalnie, ze zwIoka ta Bie moze oddziałać ko- (-)Z koscioła. Dma 14 b. m., to .Jest czne, średma bOWIem· temperatura d08i~ga-
w zlocie . . . .. 9'1.70.93.80 - 3.90 rzystnie DfI..r~nkicukro.we, 2:wlll.s~cr.la, ż~ cukrownie W czwartek odbyła si~ w kościele parańal- la przeszŁo 10,5°~. -Największe· gOtiłsco 

Węgierska renta złota rozp~częt! JUZ ka~pan~\il. Doty:cbcz!l.s Jed~ąk.w 0- nym ŚW. Krzyża uroczystość pierwszej ko- prżvpadaŁo pomiędzy ·d.' 1 a 4 b. m.· do~ 
wzlocie .... , ES.30 83,90 - 4.401 czeklwamu. upragOloueJ sankcYI utrzymuJ6slę u- munU ŚW. dzieci niemieckich katolickiego c: d 1 t/o R' , . . ' 

Węgierska renta papierowa sposobienie mocne i chociaż nie ma ochoty do ku- 'r b' 5 . hl ' 114 chodząc O 3 Uł·,plzecl~tna .. tempera.. 
w złocie . . . .. 78.10 74.80 - 3.30 pna., ceny wzmacniajlB się pra.wie z każdym dniem~ wJ:znama w łez Ie ,21 t. J. c . op;cow. 'tura dzienna nie zniźała si§ wtedy niżej 

Pożyczka ros .. z r. 1887. • 102.10 1(10,00' - 2.lQ Za 200 benzek Hermanowa sprzedanyoh,w tygo- dZlewcząt 101, ktore dma poprzedrnego 121/ o R. N ajchtodniejszemi dniami były 
II pożyczka wsohodnia .' 61.60 . 58.75 ~ 2,85 dniu ubiegłym, zapłacono po rs. 3,~O,; za Leonów pl'zy.st~powaŁy do św •. spowiedzi. W prze- d 12 i 15 b ni z 'pl'zeciętu1.1 temperatur:} 
:Ppży,Gzka,ro~. z r.·1884, 100,40' 9&00 .~ 2.40 płe.cono 3.07'/2":'3.10, za inne markl clenko-krY8ta. szły zaś piątek. odbyla się wtymża koście- ~ R R" . : ". d·: -'. ł... . 
Ęenta .włosk9. ~ ., •. 100.90 100.00 - 0,90 liczne (polskie) rB. 3.071/2, za grubo. krystaliczne (1'0°' . ,. ·"'k I "ś 9,'; ?zn.wa . mIę zy ere]> Qt~ P?Wletrza 
Renta B.% fl'aucuskll.. .Si3.17 82.53 -:- 065 syjękie) rs. Bjtych osta.tnichsprzedano około 4(JO le ta~az ur?C~ystoś~ pI.erwszeJ .omunu w'w poludme l WleCzOrem byla mewIelką, za 
R~nta hiszpańska. .; 61'.12 63.43· + ~2.31 becz~k;'. Za mlbczkl} w l~~ą.nkach 'Yago~owych pra'j poląklG~ dZIeCI w hczbw, 318 t. J.chlopców to w nocy nas 'tępo wało znaczne zniżenie 
KO?801e, ". . , • " . IO!.OI:l 101.00 - :0.06 CODO 2.62'/2-2.65• ~.dmu .. ostatnlm zlłdauo: za 147, dSI6WCZl1lt 171. Ogolem ,!lldC W para- tem eratur i rano' termometr wskaz wał 
Po. ~J.'cz .. ka .. eglpska .' .... ' .. 7a,.62, 76,00 + 2,3.8. ra.finadę c~enko-kr.JBtallOznQ'.(polsk~) 3.15, za gru- :/ii św, Krzyża przystlilPowałQ/;:w':r. b., do .p.t 40. RY Mk' . ..... .. .,. y 
.f,ozY9zh;a tur~cka.. '.' 14.97. ~3.?5 _ -:-.1.~2, bo-],rrystahClluą, ·3.05, za m1b.czk~2.7ą, . B Y d.ł. a sta- .. ;.. " d . '. k ", ś chlo _ naw,ę,··· .. .', a Sl1uum lX:l1mmU~ tez:t~ 

Pódt;IOs~y BI~ :VIęc.tylkoku!sy p~pIa~OW hlSZP~~-P?wego.wra~ z poles~ll~anll d9sta~vlono w CIągu u'IP~erwszeJ spow.le .Zl 1. omunu w.,. P: p~ratury w ClągU danego dma r6żmly.· Sl~ 
1310ch r egIps~lc~,.ktoreml zaJ~lll. 8H2 gIełda berh~, bleglych d,woch ty~o~lllną targI. czwartkowe nr co ';V .261, dZIewcząt. 272. l1azem 533 WIelce między sob~ zwłaszc~a w pierwszych 
ska ze szczęgoln~8JBzem upodobaniem. Wszystkie I Pradze ogolem4,61f: sztuk, czyI: o 414 . Bzt~K dZIeCI.. . d .... ·h'. .. . .. .' . 'k I" 
inM papiery uległy dosyl:znacznej obniźce najbar więcej lllŻ w poprzednim: olrresla dwutygodmo- (). D . d . ". " i ma,c mleslibca, naJ WH~ sza rOZlllca wypa-
dz~ej jeąn/l.~ ~.o~el'pia2y ~e~ty austrya.ckie iW'i)gial': w.ym. D?sta~a tego t~>W8;ru 1.wi~kszylasiłil znacz- h -. OWla ~Jemy SI~bZ~ po~wlę~en e. grot dla .duia.~ ? m., gdy maksimum~~n~os~o 
skIe, B::czegolmeJ te,. ~torych odsetk~ opla.caue .~% me, pomewaz. spodzIewany~ Jest brak paszy, C. ~ glmnazya. nego o. Y O SH~. • ez ~sze . 26° .R'l mInImUm . zaś .40 R. W.clslilenm 
'IV zlOCIe; co dow?dz~, ze ~o wywołama ruc~uzUlZ: W dmu 4-6 b~~o .na .tar}Su,2,408 Bztn~ bydła s~e. klej o~te.?ta?yl. ~ermlll ot.w.arCla gUllna- powietrza zachodziły małe i powolne zmiu.-
kowego przyozymt SIę takza prl1Jcl spekulaoYJny, da- powego, przewazUle wołow besarabsklch. ,Pon:e- zyum zensklegQ., me .zostal Jeszcze ustano- ........ "l b··; t b ' .. ·t .. ·b l 
jący si§ jeszcze ter.az uczuwać. Z powyzszegowi" waz wołów taldch uiewysylajfJJ tera~ do WIedma, wiony . ny~ na~~fzszy . qWIem S an arome ru, y 
da~jednak,że pli.pierom rosyjskim nie działo się lecz tylko na rynki Cesarstwa i Królestwa, przeto (.). Z . W t . 739 milImetrów w d. 14 b. m., a uaJwyż-
bynajrriniej . najgorzej. _, :pol'ó,:"nB:nie po~yż~ze :~cie~ ceny sp?dly. Za. pill.lme t~",stewoly placo~o 60--:, ~. glmna~yum. S ~pne egz3:~lIly szy. 7Jł.7 mil., w, d. 4: .b.m •. ' śl.'edni zaś wy-
ta pozornąsprzecznoscpomlędzy rzeczywIstoSCI{h a 95 rublI. W tygodmu ubIegłym ceua wołow ste- kandydatek} m11oJl!cych zamIar wstąpIĆ do nosi 746 3/.. "li t' W'- t . b'· l 
za:pewnieniami. bel'lińs~iego·.;,Bor~en C.ou:ri~ra," powych _ obniżyła się jeszc~e bal'd~iej; placono 6~- łódzkiego żeńsldego giInnazyum, rozpopzn1.1 . ó' ..• j(' 1&k~ ~e row. • . la ,I dP~zkY Iebfa,. 
ktol'y u.tr;ilrmuJe stale,ze pozyczklr~syJskle l ru- 90. rublI ~a szt';1k~,a kr~Jow6 .mn~gary 27-45 IU- si~ dnia.22 b. m .. O odz. lO rano. . r.zn~ .. !erun l~ ,prz~w~zn!eJe na . yi. 
b~e znaJduJlb. SIę w ,,!arun~ach zupe~me zdr.o~ych, bll. S~. 01' Y Bn~owo. (JleBz~BI~ . B~aty~ ,P?pytern; ( __ ). Losow n' . k? d '.' I 'L' _lw~~4qdm, po .lum zas IdZIe' ,zachodnI; co 
nUI. Vf,l!'bndzaJą,crc~ zadneJ . ob~~y, w cZ~8le ,gdy a Cenll,lC~ odpowledmo d? wh. wlelkosCl Je~r. wy- ,~ I,e aCYJ . rog~ze azn,~J .a .do .mocy tO. wiatr byŁzawsze slab. ' ,'. 
kursy tych paplel'Ow 8paaaJIb memal z dmcm ka- sokłJi' Płacono· w. tygOUlllu ,pIerw~z.r.m 10,-153/;, bryczno·JodzkIeJ, odb~dzl~ SIl} wdmu 30 .( ') K t· NI' .. ' y.,.. 
~dym.Okaz~j~ Bi~,. ze spa~e~papie:?w rosyjskic4 aw tygodnit;t ubiegŁym 11-15, za ~ztukę; za sko· b.'m. O godltinie l-ej popoludniu .w sali: : -;; ,.on~er: '. . a e~y Sl~ ~,n.aszeJ str~ny 
Je8t.os,ta~ecz~le o Wlele~mllleJs~ym lllzspadek rent l:Y z pole~zkowptac~ garb~rze ]?O 121

/,. kop. za posiedzeń rady zarządzają.cej W Warszawie ~~po:",lIl,lell1e,~~Jakkolwlek ~poznIone, dWOJgu 
)Vę~~ersklch lfl,ustFyacklch, .wowczas. gdy 'pos,tępo- f~nt., Skol' ,.Qlel\)cych (s~kow) t;ne byl~ na ~argu, , lic Mars łk· k". . . . . . ar.ty~~om) 1r~orzy w zeszły czwartek wy'st!JJ~ 
wallle g~nę~~l:.aKaulbarsa. w ~ul~ary~prz~J'i)łoglel. lllektol'zng~rb~r~l}po,slab.po me.komISantów, do pIZy n O~· .. Fz~ ows.leJ.... '.. . ,:,pili .. z kOBcertemw.teatrze. Victovia.. Wy. 
dę rzeczy WIS me obawą, meumkmoneJ WOJnY1 pod- Cesai'stwn. Za pull ,zlbdaJIJJ obecme 1'9. 23; KlIka . (-) flara. Irma AntoB Salilmann z l·' < . t' .. b· .'. k. '.h " • 
niecaną, pl'zezpisma rosyjskie i angielskie. Papie- tysi~oyskórkdńsldchpo1skich' k~piono pars, 4,80 Flihrt przy obrachunku rocznym ~a chmiel. Pęk· n;L~mLY eno. oWl~ze. tem c ętnleJ, ze 
ry rosyjsk}e odbjły nied?,wno żwawy po.st~p zwyż-. za sztukę;, zę.. ros~jsli:~e żądają, }'B~ lii pól, J:ecz tych Z &uk~esorami Anstadtofiarowała rs,. 50 na ta... P'" eon JY,(Iranda,. Jak()t~* pann~ Irena 
kowy, ~tory zdamem WIelu, zaprowadzlł Je po zabrnie. Sko.l'kl harame kos1.tUJlB 1'8 •. 2.10 za pud, b d k ś . 'ł 8t .... . M·,Pmk.erto,wna, występUjący po raz pIerwszy 
~ranicez~kreślo?erzeo.zywiste~iwar.unkami. Wka- :kilkaset sztnk z we~nlb ~przedanopol's.,345 za., U. Owę nowego oCIoa n,a: . arem' leo ,w.ł'Jodzi .licz SI ,d ; 'd .. t t' 'G 

zdym razl.e WZniosły Blę ons na pOZIOm tak wyso'- sztuky, Popyt na sk\lry wyprawne .zestrony pro. sCIe, za co proboszcz mleJscowyskła:da ..,. l ~. ę • o rz~ li ~f f S ow ~zy 
kij że niezhędnym wa:l!nkiem ll~rzyma~ia takowe- win~yi os!a?l nieGo.z· powodu ś'wią,tżyąowskich, szlachetnęmu ófi arą daw:cy, serdeozne.· Bóg' steJ \VO ~~ .. ' ,.l? Mlra~da,,'śpIewak-baslsta, 
go był ~omyślIl:Y .rozwoJ stosuukow zarowno"fi~an- lecz w m~eJs~lł ma~ą, ?lle odby~ dobry l stały: a za łać." '.., . . ".. z~.a.nymJest ,zaszczytme na scenach zagra-
Sowyc1;tJakpol~tyczl1y.Ch: •. Wobe~ te~o ws.zystklego, na;yet<1aJe Sl~ UC:l:nW8clah_ bl'.a:k ... .c.eny.cok.olwlek p(_) D T fI' .p d'klk. d.·.· mcznych., Od •.. czasu,. gdyśmy'go po raz; ·0. 
Qstatm spadek. Ich .l,mrsow wydao .~I~ mUSl natu- wyz8ze, pracą,. zapodeSr;WIankl 59-60 kop. na· . O i Y IS~. rlte . ,lU maml statni sI szeli los·' e' tr'·l.' •. 
rę;ln% reakcn,k~óraniepowinna wzbudzać żadnej wagtlsuchą, za blanld 82 ipólza. funt: ' wspOIlllllehśmy, IŻ agent.Jeduego zfabry-·· . .Y. d} ~J go ~ am. n~econa 
ob!'lwy, ~~ t:yg_odniu ubi.eglylU .~ystIbP~ła . na giel- . BawełnG~ Ha vr e; 15 p~źązi6r~i~~. Sprzedano; kantówtyfliskich werhuje .robotnik6w z Ło- p.ew1}oś.cl:1 ZWl~~.U w: wyzszy~h re~~stl'ach, 
~Zl~ berln~B\tleJ.zao~u sIlna zUlzka, rowme ~zybko 589 belo Bal·dz~'·ordynarJ'Jna Lou~8lan'a G8.00, gor-' dzi. Uzupełnienie tej wiadomości znajdu- w ll1sklC~ nat?mlast .1 ś~ednlCh, zachowa! 
l mespodzIewame, Jak przedtem ruch zwyzkowy. sza 60.00, Georg~~dobraf.lrdynarYJna 6700, ordy- . .. K. P ." kt·'. . d ..'.. dawnI! sIł~ ll1epospoht~T pelnebrzmi~nie 
Oprócz obaw politycznych, Drf.yczynity się do jej naryjna 65.50, na paź. 60.00, na list:,- g.r-:ąt. Je~y w" ur, Ol'. . ory onosI, zew Zl'e~t~M' d· t k, ·b .-. '··:.ł d' 
C.,7-~" _____ ~_c __ ~ __ :"" U UllUI~,,~~. -vuc~~n::, =,~ ... LV. VV"""'j,m ~ •• -IIU.~",,~~ •. : U::J.UQ, .• llR:maJ 1)1} l>U, ną uZ,· dU1U lo u. m., pn.ybyla ·dtt.WarBzawypa.r- .. .14 '1i. p- lr~lł a. a . wy Grnle ",J~a a 
cklego,zaprzĘJ?~ane systema~ycz.n~e ze zrode~ ur~§- 61.25. Oomra.do~ra'ordynal'yjua 4~:OO, )31'oach tło- tya rob,Otników ~;Łodzi, skladającasię ze swy~ gł~sem, .ze owa2iml~~a'zaledw,~e ZV,. 

~w~ch~st~~~: ~~a~f:,kup~le:~~:~:i.ias:!~:i:~;i bra ordynaryjna Q4.00~_. _._. _:. _.... l?O ludzi. Rob?tnicy .ci udali si§ :do Ty- uwarYć SlęŚ d~Je .pod umIejętnem lń!isko-
końcomiesi.'i)czn~j ]?owr~c~la daw!1a obfitość pi~ni~- flIsu, do fabrykI ormIanina .Parun.Sarki~ wFamem.". wlet~Ie . w!~on~nll! serenadę z 
ązy, l~cz.pokrot~lem Jej trwa~lU, nagle g?t?wka PRZEMYSŁ r·.HA.NDEL.. sona. " .. ~us~~_ Ja~o~ez pleśn wOJenną z "Hugo. 
poą1'?zała zna?~n~e, 'Ypr~:wdzle w~dlug. pOJ\lC qa-. (-.) Doktór E!fis pastor. z Londynu bA- n?tow , musIał artysta, .powtórzyć na.ż~d~-
wmeJsz}:ch" pIem!J;dz Jest Jeszcze Clą,,,le bardzo ta- p t 1)' , .. ' n· l· :]. ,. • d' .. v d' ., .,....... ''<I me publicznoś ' ... p ..... p' k ·t'··· ... 
nim, dysko~to niedośięglonawetł!0~, lec~ giełd" ... e efs urg.. frote,C(J!!0. WYJ'oJJ0w, ,;'OSYJ-' zle I?la~ .Z:Ś o, gOdZI Ol? 6·ej wieczorem .•... .. . CI..., anna III erowna, '8,0-
przyzwyczaILa si\) do nad2;wyczll.j niskiej stopy pro- sIczchjak donosl"NowoJ~ Wr,emla, mil. kazame mellileekIe dla Izraelitów wko~ pran;o. czystem: l nadersympatycz.nem 
cento.w~j, jakIlI ,,:y~worzyl.dł?gi ok.res nacisku, a co: zySkać obe(Jni~na .sil~ .. pr~e,z, b~zw;:L:un.ko- ściele ewangelickim św. Trójcy przy .No~ ~rzm.lelllU, - wykazaŁą jak,o. ·śpi?waczka 
wa~meJ~za, na. Je; 1?()dsta:Wl}~1 .u~ormoWllla . ku~gy wy zakaz sprzedawama towa:r:ow IndYjskich wym-Rynku. _.. kolOIaturowa,wyborn~techntk~ ldohrąs 
W:8zyBt~~~h.paple~ow, BZczęgo~nfeJ le~t . .:Z . ch will}) , ·'·1 k· 'h· t:'·· 'k' li " ..... k" h ,. ·T·' ~ (- N d "...:" ., dykcyA wśpie' A· t· tk b' l· ·k· l· . k 
uBt~lelllal!llę zmlanystosuIikow plem~źnJch, mu- angl~S lC ,."yrec 1,C l, pelS f c \V; ur~~ ) a zwyczajne pOSiedzenie cż/onków, ~.. WIe.r lS a y aco ? WIe 
łlianob~ przeprąwadzió kor~kt.~ k~rf!~w'. c!,lego BZ?- s~ame., Mlmstery~~ .. skarbu . .z.asta.nawlatowarzystwa.śpie~u .kościelnego, istniejllce~ medysponowa,ną, skutkIem. kataru, m~mo to 
:egup!.~rwszorzęany,ch pap16r9vr.-~ I>r,zYJ,c zup.elnle SIli) ~ogolena? k,,,,estYlJ; . ~g'ra.ll1CZ~llla na· go· przy aw~ngeIrcklmkościele ŚW. Trój., 'Yyk~l1a~a., .nadpro.gl·am ~ednę z·I?l~śnek 
lIlnlj, mlar~dp 0<,leuy ,,:~zy8tkl<1h papl!~OW,nIZ s.to. pływu na rynkI .Śl,'oq,kowo.azyfl,tyckle towa. oyodbyło slewczoral wieozorem, . ·~eI~nsklego.Pubhczno_śCl zebrało sl~zna~ 
8?~a~a W. latach ostat~~c~.,! g;acll.Odzl J~dnak Wlel· ., .: .. l k" h . Wt·· l dl br'·· _ (_) p'" ... 0/. . ......., CZll1e mnie' '. r ż bł'.· : k18.pytaDl!3, czy, p,odroz.eme pl!lDl~dzywldoczne za- row, angle.s ~c ... ..: ym .. ce.~l a Izsz.e . ozar. W KonstantynowIe. 'we d' ... ~, alllzel mo na yo tego. spo-
r~W':lG.tutajjak i.na. l'yn~a.ch zag~~n.icznych, szcze: go .zbadama k~esty~, rząd wysłał genę~'a!a czwartek poź3,r zniszczył jednę uieruch()- . :?aewa~~Sll} ze wzgl~du na program l l~on~ 
g91~leJ)v .iJondjUle" b~d~:e p;rzem~Ja.J~cem,: ~zy, tez BaJ ewa: . do Mer:wu ,l. ~urkestanu. '. p~ Jego. mość. . .. .. .., certa~tow. , . 
tnv,aI;~m. .~w~kl~ w Jesle~l powll)kB~a. BIl) za~o- powroCIe zaprOJektowano wzmocmemena . r -) Smutny wypadek . d 'r" . '(1.. (-) Z teatru. '. W medzlelp. ·odb l . 
trz.;rbowaUle·plen~~dzy, lecz'w rokublez~cymzWlę· . d' l .., ...• y..,.... z ar~ysl~ pr,z~ t t·.·. : a: ."" i;: ',l .. 11;, •• Y"O Sl~ 
kezeńiei I\;ó jes't o; wielężilacżniejszem, niż bylo np.gramcy naZOl'Il. ce n,ego l:wz~rOlllell1e pr~y- ~11k:x dlllamlna SZOSIe doW tdzewa. DZle- os a llle Pol z~.~tl1Wł~lll!3( .artystQw,,- '<lta.maty-
w l'okuprze~zly~ .. Także istniejl}llewne>ubja~vy,Wozu;t~:TlU'ke~tąnu rosYJsk~eg,o .wszelkłch sl~~lOletni chłopiec, syn . jednego z ma} cznych poa dyrekcy~ p.Gra.bińskiego~ Piel'
d?\rod~~cęo~Y~lBnla hau;dIu ,,»<?w~zech~e~o,; ,ktore towarQw :~agramcznych: z WYJl!tklemherba- strow z fabryki Heihzel i Kunitzer "u- wsze rZfddy krzeseł, parter i galerya były 
Ule pozostame bez wpływu na rynek plemęzny. Ge-· t '. l' d . Dl· .'. b t t· 6 ·t' b .. ··"d· b' •.... , . . .. zapelnl'on . 1 ż . k' . , . . 
ny'w~żrtieh'ilrty~uł&w handiu ptidliiosłysi~ iijlli -,y l. n'yga.,.' a·p,oparCla Z y U ~wa~~ czepI SI\}. o.c~neJ r~ l~y wozu wyładowa;- .. e,. ~ e·po, w!§ szel CZfdŚ~I sWlecrly 
.z ;p6~,odll.~ej zwyżki potrze~abt;dzie wiekszych'·k,a- ~OSYJskl~h,maJl!,.b:y:e załozone W gło'!nleJ- nego słom~ l pozw?ltł SI~. wlec ~ym spo,so. p~stkaml, a. zauw~zyhś~y, że lll~ było W 
.p1ta!pw, mZ .. Y"Y?D!łga.tyte są.melllteresy >pI:z.ed~ll;. s;z;yeh mIastach 'I'urks8tanurzlil~owe 1n~ty- bem kawałek drogl;na&le pU§Cll drabinę, mch. z~ykłeJ pubhcznośc,I teatralnej. Przed
kUJ~ęz~&~ ~lesllbca~l •. DQ. {leony ,portlsze~,taklCh t~cye,kredytGw,e." Z nowym!rok!em nas~ib- upadł·· pod, tylne koło. l uległ: zlaqlfl,niu st~wIen~e ro::po.cz~to plęrwB~ym aktem z 
~~!~:::ai~:t~:~ć~~~~~e1~i~~~:S~?BraS:'~~:~~~ ~~~; pl te,zurząd~enIe. w TurkesŁame nowych kl'.zJ:ża. N leszczęsliwy . wyzionął: d1.lcb,~.tia ~pe~e~kl, . ,,9.0 1'ka. p~ni. ~pgot," VI który~ 
D1lJdżywptyn12l'o D1emalo na przyspleszenle zUlzkl, kQmor.,celnych.,. '. ..,.. . . . mIeJSCU, .•.. ., .. asłuz~~e ?klaskl zebralI PPI,.Jarszewskal 
s~ę~ególnitll ręn~~ zagranicznych. . ''Y; ,tyga~niu ubie· Warszawa •. Kl~sa'pr~ygotowawc~a. przy (-) Nowy budyrrekt Vogla,z wielkif s~~ S~ruCZY!lskI. , "Zosj~ druchpę" odegrała pa.., 
glyl;U. klIrS~kcYJ kredytowych obmz.Yl; 811)0 6. rą." szkole. technzezneJ. koleI- tere.spolskleJ, . ma l~ koncertową i lokalem· restaU1;acvJ··u.ym ~l IdzIakowska bardzo. dobne' wywoŁano 
udzlalydyskontowo-komllodytowestraOlly4%,Tak. b' , .,. k' kol· l t r D' j ..... ' .. '.' J" Ją ·trż·< 'ś· 'd· .... ' , ... 
z.tl' akcy~ ·banku Idemieckiego ·ąpa.dly~o 4%, .pomi- yc ~r~ywrocontł ,'Ja,a.sz. a:,e emen ~rna przy. u ley " ~~e neJ lest. JUz blIski wykoń~ y., razr, •.• w.ro rzęslĘltych. oklas~ów, 
moświetne~o,p/}~odze!lia8ub~krypcyi na pozyczk~ :;;ost~Ją.ca.PQd kontrol~, w:ydzIału OŚWIaty czenI~, Bhze~ obezna~.l. z, post~pem tejFrag~ent z aram~tu "Marya Joanna," 
Buenos: Ayr~a~ '. Blln,yt;nwa~alu~m uleg~ kur~ akCYJ pub.1icz~eJ. :'.. ... .' ładneJ budowh utrzymUJą, że w no\Yourz4.;O~~gI~ny ~rzez, pam~ Grahińsk~ oGra
austr;l(aCkO~w'i).glCrsk~ęJ koJe!, p~s~w.o:weJJ kto.r}';dQ~. .RoleJ . elekt1·yez.na.· p.W'egne. rczym:}cy. . .. dzonye.h· lokalach. już w. ci~·g. ń:. nad. ćbod ~. ~ .,bll1.'3kIegQ;.1. IdzIakowskiegO·d lP~ ., d Bzedtdo 3981;. zakonczyl tydzlen· na 393 zawsze d ". t ',. ,.. . W . . ". b·d . ~.... Z:1)' l ć·.·, , . a nam powo 
jeszcZe zWyżkl}>Ś1/~ m.:Papier ten popycha w gó-. ~wmeJ 8. arama. O zawl:1.1zame. W arsza~ IceJ zlmy. ~.11I mogły odbywać .8i~'bale i za QW~ , .1Z .Ule, przedst~wiorio tej sztukCvi 
r'i) ci!H!IespektilaoyaparysKa, prócz tego przy czy- Wle społkl oeIem b.ndo;wy kolę] elektryczneJ :koncerty. .. . . ..... . ..• .... :całośCI _w CiągU. sezonu. ć' Posażna . ad na~\ 
nity si~ do zwyzki wieł.leje zakupy pokrycio~e, N~d-Z~ mIastem, zwrÓCIł: Sl~ .obecnie, jak dono~. (-) ~odwójn~ .kredk(!, .. "'Za nliJĄ.erem:'.c;'l.ka".n~ebardzo si§ powi6d!a·" : dJ ż: l'la. 
zwyczaj ospale USpoBo~lOnym byl w ty.goąmu ~bIe-S.1,.;Kur yerW ą.~SZ.~Wąkl" do towarzystwa 83,549 SIg. S. G .... uadsźedl W' tych diliadh· wld.oczme" zamalo . w~ t" b .,.' . g .. y l Y

d
., j 

glym targ rent zagramcznych. Szczegoln!e pozyczb 1 .' k' . t . -, . kt h· ·'V· . dl'; '. d· '. .. .'. . ... 'b d l J.P O ow:aną, wc~e 0-
~i.rosyj8kie oądawapo cl!fgle. "! ogromnych. i)o- . eglJ8.1ąg~,,·raI?~f;LJOW,Z proJe. ~m ·z u ... z, a:rszawya .. ·Je· n~~o.· z . npęszkańców. rz~ O eg~a . starego ~łażejaprBartoszd':' 
S(\IachlCO,od~zlalal~ przyg!l~bJaJ~cona~ całfł ;glel_dowa~Ia teJ. koleI ,~o WIlanowa. . ... • ł~dzklCh, transport meblI; było Ich 22 ,$ztu.,. WS~J.: Pozeg~anopuhhcZńośćostattlini·· aJi';' 
d~~ .. 'Jll:kk.olwle~ tUcl_ ow.dz~e apotkaó. SIl} mo~na z ... Nal ad?! pz.wowa7 pUl. Z powo~u: zWlększa- kl. Transport ten, według listu frachto- tęm "Stal'QŚWlecczyzny" J.N K""~ k'· ~ 
tw:~erą~en}em.~e. kf!'pltahŚcl.p~ywatUl zaczynaJlłpo- Jąeegoslę CIągle Ci przy'Yozu plwa zagraui- wego ważyć mial 80 p. udów iod t . . ... "/ go, kupletami okol' .. 1:. o' • • ańl~ns le . 
zbywao Inę paplerow rOSYJskICh pod wplywem . l ś .. l b ' . db' ł ,. .eJ,wagl . kI k' . lczno~ClOWenl1 . zwawo 
,!,zrastaj~cej obawy, jakli wzbud~n w ich kole po· cznegQ, W a C1SH3ą: ~oWfLrow maJ~o . yc zap a?o~o za przewoz . H r~. 22 kop. . F.ak- o . ~s l waneml przez publiczność~j dziar .. 
htykąkraju, t\)jednak.~ie. ulega wą,tpliwoś~i;: ze narad~ nad ulepszen!em .fab;yk~cyI. plWa. tycz~lle Jednak, mebl~ te wa~ylytylk,) '40 s~lm mazurem w cztery ar. ',., .. 
d~~ychczasowe spJ,'.ze~aze ]~l.aly chara~te~ spekula- wyrab~~n,~go; ~a .. :w'!'or p11zepskl~gO} no- pudow, le?z ekspedycya . drogI żelaznej '.war- • ~Qwal'zy.stwo wyjeżdża p ·u{ .d "to ..•.. 
cJJnJ:.. Sp~dek kurBOw pozyczek rosYJs,k}chw tJ::- rymberskIego. Oprocz tegosta.rac Sl~ ma-:- 8z1:).wsko-Wledeńśkiej .ze wzglpdu ·iż meble ZYQzymY.dyrekCy·i. i t Jt ro ? ::uomzy: 
godmu ubległymwynosl 1-13f.%, Ruble straOl- . !l. ow 'edn n' ... d . źk' ł d'·· . t k d .. . 'jj ,.' S T ar ys om powodzeń 1 
ły znowu 111m. Papiery rosyjskie· nie twórzyly J~ yJ .. a lep~ wy . l ca o plWa sprQ~ s osun owo o wagI zawIełe. miejsca zaj-·. zczęs lwego. powrotu . do Łod " 
jednakwyjąfku;' t~kże węgie.rska renta z~ota:spa~ wadzaneg()~. zagranięy,..., .' I?Uj~l. na~1iczyładrugie 40pud6w •. Nad.,!Sz~y sezon. : .• '!; Zl . na _ przy~ 
d~a~. ~l/l'lIJo, ].aplS,ry włQąkle:o.I%, eglp8kle~o . Sprosłowame~ }?OC:łlOd ,z~. wodEJ WOdOClą.· h?Ze?le az do wagi podwójnej boda'cZ', :l~) SprosŁow' . . .. . ilj·;.'f·. 
1/~ ~iJ' :Na~zwyc~aJ ;wzb~rz?nYll1 byl~ tygO(~~llU gową w WarszaWIe., wymeSle w roku orzy- me Jest ookolwiek przesadzóne:n·· .J ... y ka Łód k' " anie. ,W Nl~232. "Dzlep.lł~~ 
u~Iegłym targ paplerowgornlGzyeh, gdZIe codZlen- ~ m r3000'00 '800000' k ~ l· () W d 'k'· . .. ~..... .. , . z. lego w og~oszeniu 'To K .. d 
me do()hodz~ty do skUtku wielkieobroty;przY·Bil- s~ y S. ·.1 .. ~ me. 7, ' Ja my - . - .0 ame torych studzlen tuteJs~yc~ m. ŁodzIl o'sprzedaż 'n'.' .•. w. ... re ., 
nych wahamachkuraoWYOh. Ostatecznym rezulta- me wydrukQwanp~ ,- , . .po ostatnIch deszczach przybrała.kolór'('iieni-: 756 wkradł'a si . o,YIElrUy~?~OŚCl Nr. 
tem byla z~iz~~ prz~duj~oychpapierów o 1-1'/2%' Węgie!~amjenny~ ,~~warzystwo przemy- ny· prawie brnnatny. Okolic:z;ność ta·§wiad •. 'dażodbędzie ~.. md. y~ka,. ~ąnllast .. "spr~e
tem.łlzc.~egolllleJ.Bza.,z~aeIlIl.SU~OWca"w. arrantB'.'.Y'. slowo-gormcze I,Hrabla Renard" zażi!dalo czy dostatecznie iz. farby. f.ab.r·. . ...•....... ~ .. styczn· .. )" .... SI~ ... mn. 29,grudnl& (l6 
G.lazgowJe pOdnlOBla 81~ zIlaczme.Powodem ZlllZ·, . h ,. h' kl' , " yezne pIZe~ .. ~a : WIDno być: 29· .. d ... (1' O 
kr ·by!y bal'~zo .niepomyślne sprawozdania o· stanirq wyzn~c~em;a. pasa. qc. l.'9PU.ego .na.gruntac Sl!}l q l .. zameczyśCIły grunt miasta skoro· stycznIa)· 1886/7.· r. . . gr u m~· 
p+zemy~lu g{\rl1lcz~go W Niemczf1~h.. . , .. Wł?ŚClanskl~lIwgI.;Fę~ellla,. pow.latu ?lku- kllkodmow~ deszcze mogły tak zabarwić,. ... . 

:~a?'fJ8 war8Z~w~lc!e. Sp,rawozdame tygod,ll1ow~ (do s1nego, gdzf.e .~zy;nląepos~uklwallla śWldro· wodę 6tudzIenną..Na fakt ten zwracamy· --
fr:;t;l ~;dbje{t~~~~egoWl'~!~a. n~V. tt~l~:nt~t~~ we na gl~~oko~~ł ,3~U :st~.P:,: i tra!i~Q. n~ p?- uwag~ naszych hygienistów,' Pr~e;na,łYi~~. on, '·K .. I~R,ONIlfA . . . 
s~yml 'Pom~o ,toceny tr. zyma.ją sięmocno na p~. ,kła.d .. , wę~la, :kaąpen,nego g~u'bOŚCl ~ l .. p. ol lZ. ~. gwał~ownib P?tl'z. e?1l W Ł.OdZI .•• ,dren. 0. !.a". - RAJ O W A J Z A G 'R A N I C Z NA. 
zl.omledawmeJ8~~n, Na _targ przyhylookolo. 15q stopy. . . . ma. 'lJulg~ ka~alIzacyl. .' , 'W· ,_. 
Ctr. welny polskIej rozm!utego gatunku, zakUpIOne] Zakaz .. .Rz~(f;~U'~tryac~(p,onowił z,akaz .. ( ..... _) WIdOWIsko mieszcźą;ce sildna N6wym Wl~CiCj!lSj:f:~l ~ainokóJt·stwo .•. ; E~il Ki~zel, 

. . .. .J ,z llaJ8 al'szyqh. :firIn, war .. 
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szawskich: Stefan Dol,lrycz i ska, odebrał iangielski~go, .co zmusiło policy~ do roz· ·gr.l09 t/2, na gr. st. -, na st. lt.-, na kw. maj I wanilowsJd II Mar:Yltnn~ Dubla, Jakóh Rosiński II 

sohiB: życie wskutek uiepowodzeniadozna· d . ł W HS, na. maj cz. -. Groch warzelny 150-200,1'0.- Stanislaw", Raja!!!}, ... TOTl\. MZ Sldhll. '. z Józaflł Jabłoń-
neŻąw:Jp.teresacl:i. p~ zeUląd umu~ ~ koncu noty powiedzia- llwwny lilO-143, Oloj lnip.nr w m.-, rzepakowy w ak!!, Franoiszek Mill"(:czak z Józe~ F.Il..&as. , 

_ Uozezenie zaslu!!i. W kościele św. Pio- no wreszcie; ze 'policya nie wdawała sili} m. h. heez. 43.0. Okowit,,, w m. be', \)i\!lz. 35.5. W parafii ewangelickiej l> a mianowicie: Hol'maD 
· ~ . : kI Szczoein 16 paźdz~ernika, """"nic" mocn~, W m.. Ludwik Foersterz Anną; Kleinwaćhter, Fryderyk 

tra i Pawła na Koszykacb wmurowano ta- wczeŚllleJ w tę sprawę dlatego, że Ne u- 147-11i!, na paź, lIst 152.50, na. kw .. maj 160,50. Mantaj JOlPsulinlj Zioh, Wilhelm Fryderyk Rudolph 
blicę kamienną, póświ§coną: pami§ci Pau- dow oświadcżył niedawno' przedtem mini- Żyto c~(Jho, w rn.~18-J,22. uapaź. lIst. ~23.00, na z MarYI! Karolinl! Steinke, Fryderyk Wilhelm Dal-
I · Krakowowei z 'p' ortretem .... '1' k t . N ..•.. h· l' . kw. maj 12S.00. OleI r~opll.ko\vy bez zmIany, na man z AnD Ił! Wilhelrnin% Stach Fl·yderyk Jan Hem
my'. H •••••• '. • J, ••. .' '.~'. p as 0- s rO,Wl .• aczeWlc~owI" a y po leya . me t;o. paź.43.50, na k,:v. maj44.70. Spir}tuB nsp. dOBre, w m. pel z ElzlJiett, Szwalm,Ka~ol Daniel Plllntki z 
rzefł}le.·teJprzewodn~czklmlodzlezy.: Na.- skala SIę o bezpleczenstwo agencyi, ktota J15.~0,nQ. paź. hs.t. 3530, ~a list. gr-. 35.80, na kw. Wilhelmin% Plunske. '. 
pisnactablic'y:opiewa! . 11 "Y~zi§cż!1e uczen- t fi . br· on'ć' ~ ..•• maj 87.00. Olej skalny oc.ony w m.10.80. Sfarozakonnych _ 

· ś Paullnle Rad k h K po ra. l Sl'i) w~asneml BhamI. L .. ~15 id' 'k C k H N'2' ". ,.' . mce • p. . z zleJows lC ra- '. _'. '. . . o~ .. yn,~ pa zlCrOl a. u ler avana ~ r.. noml- Zmarli w dnm 16 l 17 paZdZIernlka: 
Kowowej, autorce i wychowawczyni polskich Sofią 17 ,~azdzlermka. Wlelk18 zgrcma·; nalm6J.2, (l1)kier !'ilmkowy 103/,; ospale. Katolicy: dzieci ilu lat 15-t.u l>marlo, 20 w tej 
dziewcz~t ur. w r. 1813, zm. 16 lutegodzenie2ibie:i!ze się prawdopodobnie 15 (27) LDndyn, Ió października. Targ zbożowy. Paz'J. liazbie ch~opców 1, dziewcz!jfl3; d~rostyc?- .1, w tej 
1882 r. Praco.wala •.. uczciwie, cierpiała wi.ele·,>' b"· :'T k'- k' • ł' k"' ·a· nica spokojme, stale, pl'zybyla ladunki pos?ukiwa· liczhie mą7.czyzn-, :tobiot 1, II IIllanOWIOIC; 

• m. :,~ a. , rązą pog OS.1 zgroma zeUle nenII. lą,d gtaly, j~czmień stale, kukurydza i owies Teofila Klimczak, lat 31. 
POBkó~, jej jdUStZY/i'k"' k ... · W . ",. ·k··' przyjmie każdego, przedstawionego przez: moc~o, nl1jlel?9zy jllczmień sło,!owy.mocno, ordy- Ewan~9licy: d,t:1,'ci :llJ 1M 15,1.11 l:marło 7, \li" tej 

uuowa 01' li aClIJ O 01.0 arszawy, Ja R . k d d ' .. .... nar.YJny pomyslme .dla nalJ.ywC?w, lUne. o..rtykuły liczbie ehlopców 5. d"iij",cz,~t 4; doro~łych 3, w t~J 
donosi "Kuryer. ·Warsza'Yski "" ma byc .os~ę. any ~ta~. wYJ.ątklem. kSll~Cla }\;fl- lemwo .. Od osta.tlll~gO pón~ilZla~ku. dOWIeZIono ob- liczbie męzczyzn 1, kobiet 2 a mianowicie: 
ukończon~ wcześniej' niź-zamierżano pier. kolaja czarnogorskiego l ks. PlOtra . Rara- cego"zboza: pszelllcy 35,240, J9cZm16111a 28,010, OWBa Emilia Krystyna Szuster z domu Weidner, la.t 25, 
· . .. R . d··ł . 39,2_0 kwr. Marya Augusta S2:!lrlotta Ouker, lat 158, Herman 
wotme. -". '.' ... ' .': "'. ,,'.. ge~>l:glewlCza. ..egencya zaWIa om! ~L re-' LondYlI, 15 października. Na wybrzezu ofiarowano dziś Jii.ckel, hit 30 

- Kielc~;.[{0111i8ya ,-sanitarna r?zpoczęla prezentantów mocarstw o na.stlbpić ma.j!b. 6 ładunków pBv.e~icy} deszcz.. . starozakonńi: dziooi do lat. 15-tll. zmarło 2, w~tej 
swe czynnośCI wezwamem obywateh do upo- ce zwolani 'ad'" k . l ' ,Glazg6w,15 paźdZiernika. ~IIrOWleo. MIxetl numberg liczbie oHopców- (hiewczlJlh 2; dÓl'Oslvch 1, w tej 
rządkowania wizelkich zabudowań. .. '. m .. d t ~ . zlgrollll~' zema

d 
Ja Op Jecyne- wLiR;rv'rantsI41~sz'źldl/Z! I!.·k." . eJ' 'k li"zbie m~czyzn 1,' kubiet·- a. mIanowioie: 

u • b"·t ': 'Q:;".'; •• ,.' ;'·'b .. ł " d , ... ~' go prze s aWICle a wo 1 naro u. o spraW'''' erpoo . "pa .zlerm a .. ,prawoz allla począ" owe. Gelb JaDl~B, lat 67. 
JU{}ZO 0)8 WV. ,..,,~rawa.·., y ~ Sili zon.a n~e- d . . ł •. • .' • ' .. ' PI'ZYPUBZCZllllJj ohrót 10,000 bel~ stale: Dzicimy -=~~~~===~~=~~:~~~=~~ 

dawno o zabÓjstwo .meJakiego KWletma, zemu. pe nomOclllctw zgromadzeme odme- dowóz 4,000 bel. .• ;;;; 
przez żonę FranciszlwJtw.ieciep,pJ;'zy wspó,t~ si~ ~i§ cIo Porty i wielkich mocarstw wL!verpoGI15października. Sprawoz(l. K?i'lcowe.Obrót 
udziale koch~nka Diiopy,Pr~estlilpcz'yni kwest i w boru ksi cia. 10,()()O he!. li; ~ego ua Qpek~lacY\l l Wy~/)l: 1,O~O bHI. 

ł · ; ",u:k· śl d t;' 'P' . 'k' I; ". y . y . ~ . Stale. :Mlddhng amerykanska na paz. hst. 6 /64> nil. 
zmar a; W .vu,~" e z :va. 'orooent ow E {a,. .__ !ist., gr. 51/m na at. }t, 51/6,1' nil lt. mr.ÓSI6l, na. 
zano do Cl'ilzklCh robot na lat 8. mr .. b l / 16,na kw. maj' 53/32 ' p:' 

Giełda Warszawska •. 
2'łdlLnOz końce.n giełdy. 

- Opoczyńskie. W Budkowie zmarł Ś. p. OSTATNIE :WIADOMOSCI HANDLOWE, ~Manchester,;15 października. Water.12 'fayIor 61/" 

Franciszek Karczewski b, oficer b. wOJ'sk Water 30 To.yl()!.' 8'/s, Wata!' 20 Lelgh 71/" Water llh Bc"ll'U ~.n I1l0 ln~ •. 
· . . ..' - . 30 Clayton 8, Mock 32 B'rooke77/a, l\Iule 40 Ma- Q • ..~ ~ 
polskIch, mIanOW1CIe I pu~ku ~_akusow. Berlin, 18 paźdiernika. Niemieckihank yoll s, Medio 40 WilkinsOll, 9 1/S ' Wo.rpcops 32 "Lontlyn " l li, . . 

Za woksle kr61kolorminowI 

...:.. Grodno. Pastu!f!:· poz(J,ru \Wjlbuchłegopaństw!l>' podniósł dziś dyskonto o l/z %, LeeB7~/8' Warpaop3 S~ Rowland8, Double 40 "Pary?: n 100 fr. . . 
niedawno stało si!;} 6 domÓw, .. jak dQnosi a mianowicie z 3 na ,31/2 010." '!testo: 'd3/" Donble6!> zwyklyg. 11&18, 32" 116 "Wi",deń" lO(} 11. , • 
Kuryer porannY"'P1'zyczein: ri1'zli)dnikFoł. y s l X16 grey tkanllly z 32/4.6170, mocno. Za papiery pltllslwlIWij: 

" • - , ..... ~ 1:" h Z Petersburg, 15 października.Weksle na Londyn 2221/32, New·York, 15 października. Ba.welua95/ IG, w .N. Or- Lisf.y j,ikwit! Kr. Pol., . 
ty~ pomosl • sm~erc.,wp .ol.1I1enla~ •. " ra- na Hamb.urg 1923tr, nf\Amsterds.m n~,1Jł' ~na Pa1:yi; 16lulIe 8 7[s' . O~~j ekaln,y rafinowany 700/0 Abel Test tloa, Poz. Wschodnia . . . 
tuJll:cych zabIł. SIEJ n~,mmJ~cn 'stt;azak Adam 23~1",1(211:nperyał:y 8.6~, rosyjska premIowa p,ozyczka 63/., w ,fIlad_ellu 6lJt· Snrowy olej s!!alu? 61/8' C~rty- I,iHty/.';a~. Ziem. ,: fj~ "~o Ser 1. 
Skubicki który drapiąc Sl~ na dach spadł l-ej emISyl 238, taka? li em. 222, rOSYJska po-I tikaty pl.pe .Ima 64.3/, c. . M%ka 2 d. 85 c. Czer· " " "SDr, lIdo l V' 
" b k' ~ 'zyczka z roku 1873 159, II pożlczka wschodnia ona pBZ6111 rl!1 ozi .... a w miejsou 84. (l., na pat. List] 1.1i.i:lt M. W !traz. ;oj~l' ! 
na ru, . '. . 99. 1lI~ poi. wschodnia. 99 1/8 ; 60(~ renta zlota 835/8 c<na list. 841/ 2, na maj 939/8 c. Kultury· II 
· , - Sprawa prasoW!l:" "W '!l.m;tI 15. b.m .• 187, 5010 listy zailt. ziemsko 1611j" akcye rosyjsko dza «nowa) 45. Cukier (fair rallning Mnscova<hs) "" ::',~. lU 
są:dzoną była w SIAdZIe okl'~gowymw wy- wieł. D. ·Ż.263 1/,,· kolei kursko-kijowskiej 357, 45/8,. Kawa (fair Rio) 119/8' f,ój {Wilcox) .6.55. ,,': J> "IV 
dzialeII..im' spr.awsi'edaktora i wydawcy petersburski bank. dyskontowy '775, waJ'szawsln Slonma. G5/a.jlfraoht zbożow.Y 4. . Ur,f,y Zm1i. (\i. • .t.1.11I"i !:lur. 1. 
· G t ć'·· l' li-.,." Ed" a' L :. łaś' hank dyskontowy 312, rosyjsJ..i harik . d1'lo hJl(llu . B a w 6 ł n y przywieziono w tygodniu ubiegłym .." II 
1',: laze

d
y ,EO S.leJ'I'1= ,'S~~~ a·k·eo, l w CI-, żagr .. 329, petersbu:cski bank milldzyn!\rodowy 477, .dl? :v;:szystkich portów z~iq,zkowych 230,000 bel, wY":; :: ... " ., -Hl 

cl,e a. ru ar*_ vOZ\:ll.a· ~ ors le~O, O .n!1rq- dyskonto prywatne 4f/, %, •.• .' wlez~ono do W. ~rytan~1 89,000 bel, cło llbdu sta- Gialda Berlińska, 
s7;eme przeplsow o praSIe a mIanOWICIe ° BorlIn, 16.października. :Bilety bank~' rosljskiego lego 48,000: bel. . Zapas '444,000 b31. Banknoty roaJio1rie z'~TH.Z. . 
wydrukowanie w jednym . z numerów Ga- 192.60; cOl, hBty ZIleta.wne 60.3G, 4% hsty ,Ikwl<llJ.- 'J "n;~ doqt, 
, t l k"l) t k śl "cyjne 56.10, 5°/} l.loźyczka wsch()dnia II 8m. 58.fiO, • . 

ze y po S lej US ępU wy re. onego. przez lI[ emia)"i 58.10,40f0 pożym;\n, z 1880 1'. 84.70, 50ln /llZ!!:JmA STA TYSTYKA LUDNOSCI. Wfik.l.., na w.~I'!3zaw\l kl'. 
cęnzurę· SlJId okręgowy uznawszy 'Ym~ r~ listy zastawne ,rosyjskie 95.30, kU[lony 'l'llrl'l 322.80, Urodzeń od d 11 dol8 paid'6'k l . J .1 >'. t'IJterslli!t';i kl.". 
daktora Leo skazatgo".ona. karę plemli}żn~ 50/D pożyczkaprentiowa z 1864 rokuH2.30.t'lka~z· W parafii \Calol Dzieci Zy z~hrn.~8a w ą,(J~llle J~ o: >t IJO!Hl~D~, 
rs, 10, właściciela drukllrn,iżaś, Sikorskie- 1866 r. 132.30; akcye b.ankn halllUo~go ,~2.50, dy· chłopców 3.9,dziewczą,t 29, ':Ytej liczh; d:~~yoill~b: " 
go od odpowiedzia:lności"uwolnit.· . ~~~~~d~~~\lo1~~~~k;~~kl~4;;~~"'·naj~~~; •• ;;19;~~~~::~ nych. ~6, ~ieś,lubnych 2, N5e~y\Vo urodzonych 2, .~ Wi~heil ~~. 

..• _- 97 'O .60.1 t . '.k ' 10 "O 1 k t· w te.~. liozble .slubnyah -. ' meslubnych 2. J)"Bkouto .'/t·vWaG:U8 

TElEGRAMl 
Wiedeń, 16 października. Do "Neue 

.rosYJs"",,' ." ,; o ren n rosYJR a. . .... (Jl! on o .• '_o '. .'.. ., ." '"' 
'00/prywatiIl123/O/ . .. .. ... ..W param ewaRg. DZIeCI zywych 3e a IUlanOWlcIe: 
·l.Óndyn, 16 paźdz'er:ika w pohulnie. KonsnIe 1003/" (Jhlop~ów l~J, dziewazą,t 18,. z. tej liczby dzieci ślub

pruskie 4.0/ o kOIlsole 104.1/,. tursc., konw. 139/16,!rosyj- nych, 36~1ll~sl~bnych . Nle~y!,o - lll"odzonych 2 
ska poz. :: 1873 r. 965/8 ; 4°10 renta ~lota wę", w tej lIczbIe Blubny~h .2,. meslubnych -:. . .. 
825/ egipska 75bauku o~tomańGkle"O 95/8 : Słarozak\lllnych: DZIBOl zywych14,' a JIllanOWICle: 
lom~al'dy 815/161 ak6Ytł kanału auazkieg~ 80~/,: cl:t1?PCÓW G, dziew:c~!bt 8, z tej liczby ślubnych l4, 
Olilpale.. ~'..'. ..... : . ... n~esl!lbnych-: ,N~e,,:ywourodzOliycb. -w tej heż-

Giełdą Londyńska. 
Weksle na.. l'atersburg • 
Dyskontó 3'/2 . 

52.321/ 2 
10.60 
42.20 
85.-

94.10 
99.75 

100.85 
100.85 
99.75 
9S.85 
9B,30 
\lS.50 
9650 
95.50 
95.-

:;'92.60 
192.-
192.-
191.85 
190.65 

20.40 
20.26 

162.65 
23

/. 

Petersburg, 15 paźdZiernika. . I:JóJ w mleJscll42.50, ble- alubnych - nł6s1ubnych - . 
LISTA PRZYJEZNYCH. 

52.12 11" 
10.57 
42.-
84.80 

94.-
99.75 

100.85 
1008ó 
99.50 
99.-
98.30 
9B.65 
9SoW 
95.50 
95.':'" 

193-
192.75 
192.65 
192.2f> 
19135 
20.40 
20.26 

16265 
S 

:freie Presse" telegrafuj~ z Sofii: Według 
sprawozdań urz'ildowych, na 85 okręgów wy
borczych Bułgaryi i Rumelii wschodniej 
zuanym jest rezulta.t z 78 Okl:ęgÓW, W 
śześciu okręgach wybory nie odbyły się," z 
jednego brakuje dotlld sprawozdania.. . So

brąnie może według konstyt!lcy.\' ·zgroma· 
dzili się, jeżeli 43 okr~gi wyborc~e dokona

j:ll~wyboru. WIelu oficerów skompromito
wanych otrzymało dy~isye. Ofieerówu:~a~ 
,ranych w d~;.Qflze, atsclti'liual'nefprienieSio. 
no . do pułków rumelijskic.h~ Pow;rotu br. 

Pszemca w m. 11.60. LlytO w m. 6.75. Owies. w m. Małżeiidwa zawarte VI 'dniu 16 i ,17 października: 
4:25. Konopie w m. 45.00"Siemie: hiianne w m. 13.50: W pll:rafil katolickiej 16, a mianowiCie:. Wilhelm 
powietrze przykre. . .. . .. . .... Boreckl z :Malgorzlltą, Chorl!zak, Andrbej Ka.tasiń· 

Berlin, 16 października .. T1l.rg zbozowy .. Pszenica ski z' Frrińcinszklb Phsiewicz, Jan Czą.jkowBkiz 
mooniej, wmiejęcu 14q-168, napai. 1491/;, na pai., EWij Jachnik, Ludwik Kowalski z Agnies2:ką, Bur
list.' 149!f,,' na. list. gr. 1491/,. na gr. st:· -'-, na. kw. Bity~owicz, Juliusz Klebsathel z Wiktol'H SelawBkl!, 
mj. 1.581/" jna mllj cz, 1693/,. Zyt.o ~po~ojU1e,.w rn. 123" St~n=slaw ljua~ak z. KonBtancy iii Jurltie.wicz, Józef 
130, na pni. 1251/t ,oa . pa.z.hst. ·1251/,.n& Mumc~ z Stamslawą, Stołowską" FranCIszek Jaku-

Hotel Polski. Ob8er z Warszawy, Grinawel 
z Warszawy, 8obolewski z 'Var6zawy, Krnszewski 
z '\VarszlLwy, Schulz z Warszawy, Marczokowski z 

list. gr •.. 125
1
/2,.n9. .,gr. at .... -" na st,.lt. ~-. ' na lt. lUr. bOWSkl. z M. aryanllą, Szymczak, K.S zimie.rz .. Kr.asińSki I 

-j na llU". kw. ~~na kw. mj.lS9,namaj ·cz.1301/2• z Marya.nmll Kolasa, Wojdech Oiapaki z Józefę, 
,J~czmieńw m.113-180. Owies słabo, w m. 109- Sinooklb, Julian Dymecki z WiktorYlIł . KaBprzak, 
1:.:4~6~. ~. n=ll.~p=ll.=ź=. ::1O=9=1~/2~' ~n=B~p~az=~~.~li=·a~t,=·. ~1:!O=9~1/2~'~· ~~n~a~li~a.t.=l::g~n~a::cy~, ~l:'~l~ó~oi~en~n~i~c~za~k~,~z~A~n~nlj Lamus, Cypryan Le-
':: Lt.IłI .,. 

G,=,"::.lt..nA;~~llln~~ll. \"\l~m{.I'" d. 1.6 pa~dzłernłka. 

Piotrkowa. . 
Hotel Victoria." Ferscer' z· Nowo·Radomska, 

Bliilkmann żBendzina, Mautelbeln.l';Ostrowa. 

Kaulharsa w Sofii ocze~~tąnó;)laa.~isiaj. . l\' e II: s le. ZA fo~t~ 1_-:-1,<,"V_C_ią_g_u;-g-,..i_el;-dy_~_, Dopełnione ttanzakey~ •. Berlin, 16 października •.. Według de.pesz zą,dano 'chcianoplac. 
prywatnych, lord Randolf'Ohru.'chill opu:~~ili Berlin' .: ~ . (l741/a ) , dl. ter.I-2~·-:d--:---:l""O-\)-I-"-;:_- -3-ł-'5i2~:So.77iIT/2-+---':"":"'--:'+-'-:----'------"""';'''''''''''' 
.·m·· l·a" ...... po połudnl'u dnl'a dzisieiszeg'oWiEfden "i; ~- , : {174.'/12)· kr;ter~2 d lOG m<". 3 52.32 1

/2 5220221/2 25 BO . 
:I. ~ Inne niem. miasta. bank. dt. ter. ~l d. lOn lUr. 3 

i :udac sięwpro$t· do Paryża, Nie widział. . 1>. Ił " " kro ter. ~ [1. lIlO nil'. s 
:qn sili! w Wiedniu z zadn~,osobistości~ po~ Londyn • • ~'~~~f:~: ~ ~~: rt g:~ . 
l't P" ! ' dl. ter. 10 d. HJi) Fr, 3 
l ycznl!!. . '. . ary" kro ter 10 d. 1'}O frr. g 

Berlin, 16 października • .:'EQsel rosyjiiki Wiedeł: dl. ter. 8 d, 100 !lOl". 4-
·hr. Szuwałow powrócił tu z Petersburg.a.. ".,.. (l4P/a) kro ter. 8 d. lOOttor, ;1 

p t b'" dl ter. 3 U. WO rB. li Dżurdżewo"l&październ{ka. "(!i3rieralKaul. :..e=:er:.:.B.:..u_l,::"_" '::..."_'_' _._. _. _. ~_-:-,,-,.c:...._......:._-:--___ -:-::-..-':-___ .....:.--:_......,._...!-________ -:::;;;;-
bars przesłał rzą;iłdvii hułgarskienlu nastli)- .~~ ~h'"'_lI'"U' n.Uł.iilgt~. ~ g Dopelnione Vf oiągu gieldy ·,U"4';~.'e •. , . I ~ ~·I Dnpe~).Iio·ll w Ci~.g\1.·gieldY; .. 

i. " .... r t!.... ..!ł ~ ;... trany.,,, I > (: 100- ...... ,_f HO "Tan~ ...... ------.-.-~ 
puj~C:ll notę: Z powod~rj~.w~iJo~y z,dnja· (lm lOG l'!J.,1. UJ P, żJ}d, che. Pl. za ra:):,..,:;:... .. · o ••• i',llbllO IdlO,p~ . 

28 w;rzęśAiado~o.nane hyły _ .. wb.rew życze· .LI'aty·Ll'kw: ,K' r.:Pol .... , .. · ... ,n.z'e ;~ •. :.. AkcyeD.Ż. War.~W,100,r~j .~ i .. --·-1 -;.:...! -.-' 
. • ,. . ....' • . D a" -.- 94,20 -.-" "_ W. -Byd. 500,r.. 4! .~:.,.-. I 

niom~pr~slanym'zaIQ.oj.empoŚrednictwemi .... . male /) ~49,;710" _-'.'--:-;'. 'I ". " ,:1:00 r., )) ,. -'-. -- _I -- . ..,. "W n ·~I ': 00 ,. l" i:J u . • • 

Przeto kuwielkiemu'·mo.d.emu.·.· :·ub ... ·óla.w. ano i.ll .RÓB Poz. B:l em.l • r .. ;, 
6Pr ' -.- -'-". Tel·eB,ll',lOo.r: j I} I --: ........ 1 B56 - -.-

z.awiad~mia.mwiIJlie.niurzl!dn~Oesarskiego:.:; ::."~ li: ioor:":; - . .,... 99·75 -.- ". "Fabr.-~o9::lrleJI ó j' -'-j' 315-/ _,_ 

jzwszeBr~eprzeCiwn~,rado~:rdśY.ią~ii;n dzia-(fo9.p~!.Fr.~~:':i86l~! ~.,....- 99~g5 .=:= .:: .. B~'ult~a~:~~\~~~ollf . I .-:-.- -0- SiO-
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'VV ADMINISTRACYI 

JJDZIENNIKA ŁÓDZKIEGO 
jest do. nabycia 

USTAWA 
o 

ROBOTNIlAGH FABRYCZNYCH. 
Cena egzemplarza kop. 50. 

Dr. M. C~hn 
powróci! z granicy. 

'1l!)6-ti-l 
=-~-------------

Juliu~z Wi~liczt~ 
. :(JEKARZ POWIATOWY 
choroby wewnętrzne i we
neryczne, pl'Zyjmuje od 8-9 
przed" pot i 5-6 po pol., ul. Piotr
kowska, dom Ende obok fabryki .T. 
Heinzla. 941-30...:....22 

Ogrodnik, 
kawaler, mający chlubne świa
dectwa z główniejszych zalda
dów warszawskich, 
odpowiedniej POSAD . Ła
skawe oferty uprasza nadsyłać 
pod adresem Antoniego Zyma
nek, w Fabryce W-go P. Ku
nicera wWidzewie~ 

ar-Nanki kroju 
praktycznie i gruntownie udziela 

'HENRIETTE WERNER, 
pracownia sukien damskich 

ulica Piotrkowska Nr; 737, domL . 
.Takubowicza wprost ul. Kościelnej. 

Tamze potrzebne są 
zdolna panna do staników 

ł PANffiNlU. do. NAUKI. 
117"-8-2 

~"Zaginął 
Dowod depozytowy zaJ(g 777, 
wydany z tutejszego Banku 
Handlowego, pod dniem 5 W rze
śnia 1885 roku, oraz rs. 
w dwóch banknotach 1 
wych. Stosowne zastrzeżenie 
zrobiono. Uprasza się łaska
wego -znalazcę' 9 zwrot tako
wego pod ,adresem Ludwika 
PlaumaIiD, n1icaPiotrkowska 
Xlł7 57, dom' Bennicha. . 

. . 1200-8-1 

DZIENNIK ŁODZKl. 
Nr. 233 

A. 

Główny Skład Wyrobów Fabryki 
ŻYRARDÓW" 

" , w ·Warszawie ulica B:rlJko'w.kie-pr~etlmłe6cłe Nr. SS . 
i Skład detalicznyZyrardowski nit Tloluaclriem Nr. 1 róg ulicy Bielańskiej. 
, zaopatrżone w.: ,. . ' . . 

PŁOTN A na BIELIZNĘ damską męzką.1 posmelową. we wszelkIch szerokosmach l gatunkach. 
PŁÓTNA SUROWE, PŁÓCIENKA na POWŁOCZKI, DRYLICHY na ROLETY i MATERACE. 
STOŁOW 4. BIELIZNĘ - garnitury z 6, 12, 18 i 24" serwetami jacquard i adamaszkowe. . 
SERWETY do HERBATY białe i kolorowe SERWETKI DESEROWE,RĘCZNIKI kreasowe, Jacquard 

... i adamaszkowe w tuzinach i na J'okcie. 
CHUSTKI PŁÓCIENNE BATYSTOWE i JEDWABNE białe i kolorowe. 

. "Bieliznę damską i męzką gotową, 
z TRWAŁYCH MĄTERYAŁÓW podług najświezszych modeli paryzkich jak naj staranniej wykońezo-

. ną NA ROŻNE CENY. . 

Kompletne wyprawy ~d ~50 d9' 5,000 rs. . 
MADAPOLAMY, SZYRTINGI, PERKALE, BATYSTY, POLPLOTNA, MUSLINY., KRE.ASY, VICTORIA 

LAWN, DYMKI, SATYNKI, PIKI, BRYLANTlNY, BARCHANY, FLANELE kolorowe gładkie 
i w desenie, na szlafroczki i ranne ubrania. 

KORONKI, HAFTY, TRYMINGI. . 

. Wszelkie wyroby pończosznicze. 
Firanki tiulowe szwajcarskie, angielskie i. francuzkie 

~a lok?ie i okna pasowane· białe i ererne. 
STORY białe i kolorowe, VITRAGE i ANTIMACASSAR .. 
DYWANY, CHODNIKI, SERWETY, MATERYE na OBICIA MEBLI. 
DERY do PQDJ;tÓZY i do spania, wełniane i pluszowe. 
KAPY na ŁOŻKA gipiurowe," pikowe, repsowe, gobelinowe, pluszowe i fantazyjne. 
KOŁDRY WATOWE· atlasowe, welniane i jedwabne we wszystkich kolorach. 

CHUSTKI na SZYJĘ JEDWABNE,KRAWATY, SZPILKI, SPINKI. 
SACHETS i PORTE-CARTES paryzkie. 

.' poleca w wielkim wyborze po nizkizch cenach 
Zarządzający Składem tyrardowsk,im·. 

1197-~-1 L. BUŁAKOWSKI. 

Dn~nM~~~·~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~_n~o~rn~~~"~ 
dwa w.~łacby trzyletnie, . rosłe, C E N N I K nych w dniach 1 I 2 paidziernika 1886 roku. 

gniadeJ maśCi, u W. Stępow- FABRYKI 'SZCZOTFK i ,PEDZLI 
okiegojw Pruszkach,. pod Łę- A ,'" LisłyZasławne seryi l-ej. 
czycą.' leksandra Feista Po rs. 8,000. 312 562 643 670 82Q 1174 B08: 385 394430 673 2000 55 75 180 '291 . 

, , 329. 635 590 695 702 721 724 894 919 967 34063 !SO 007 14.5 8214305 395 545 639 
W Warszawie, nlh~1 Senatorska Nr. 467. 5016 60 303 583693 Bóg 6399 694 812 822 866 962 970 70(0 308 317458 496 

Wydawnictwo to zawier~ wyszczególnienie przedmiotów 554 769 8044 527 529 538. 
w.chodzfłlcych w zakres fabryki szczotek i pendzli, z rs.l,OOO. 9063 153 260 311 576 940961 10002 263310 638 894 11253 376 

em cen i ill stl . d t .. ... "l 746 853 880 971 12108 179326 Bó8 4B9~74. 776 811 918 980 13039 61181228 
lłIl"f:n~A U 'acyaml,. prze s aWlaJllceml WIerme ca ą 727 766 777 921 1464 693833 152fO 453 748 16180 316 388 682 718 782 809 

. wy~ob?w, o jakiej ma.ssa kupujących zMedwie słabe 868 17063 183 367 657 74197e 180'1 380 3914.6248<$ 662 841876 996 19001 
meć pOJ~cle. - . 144 184 221 345 888 756 841885 200ó4 363 420 461 67{1 d98 862 21147 149151 

Setki pozycyj' w tekście rosyjskim i polskim ułożone 34.1 441 572 694 824 990 22106 .461 815 834 99ił !laOS1 96 271 718 946 24250253 
dpowiednio i podzielone na sześć części: ' -"1> .... ,&.(4. 3ó2 b26 680 584 585 616 622 868 . 91325032 30l> 625 687748 917 994 26180 

OZAM I wyroby do użytku mo" "IAtow"go 175 470 6fil 714 761 794 814: 876 27329 »89 39S 413706U.1 791 28087 .128 15~ 
'II 1. ... .., " 184 :.123 285 621 7S:.1 849 29877 90ł 932934.180314 885 4:23 '.' 
" . li " " ' Ił BORtOWego Po rs. 500. 30062 176 381 936 3198532009 60 202251400860.975 999 3170 823 
"III "." " Stajeńnego ł Ekwipaży 672 812 84.0 fl94 345M 607 aó1l9 694 953 36152 326 398 43.( 937 37170 '~47 3S0 
"IV "" " :Tecbnieznego 622 676 706 747 38023 180 392 911 39216 424 901 40030 164, 889 951 'U398 689-

V 42036 802 929 *43005 214 44.4 575 44396 068 903 9315 955 45006 321470 m't . !, !, ,t n Fabrycznego 989 46399 421 617 785.876 99147096 296 346 796·979 4.8073 '241 255 329 439 4.78 
, " VI Pędzlei ' .. 567 633 647 720 49874 934 986' 50296 310 425 429 582 743 &64 51196 276 !JBJ. ólS 

Rzadko z ozemś podobnem wpl'zemyśle naszym można si 712731 808 914 52249 298 401 513 706 998 53050 627 688 7350 836 84~ 9!~3 M062 
4.A\SDoUrać. a odnośnie do fabry kacyi szczotek. i P(;42ili,r 6.a 11 126 437 439 469 477 Gól 55191 42.9 439 fi79 614 617 695 787 8!.!3 66199 276 8&1 

Kr(lleatiwl·e Polskim, ani w Oesarstwie nic. podo nago n 379 437 677.726 762 840 57065 193 601' 626 Inl 958 5802' '. 146 482 561 658 735 
. ·S38 886 59752 828 181030 881 892 91)4, 182072 170.230 293. 

~l8~Ula~:o. Po zagranicą zaś cennik mój śmiało może konkuro Po rs. 250. 60023 534 611 716 803 Gl03? 77ó 912 62113 260 279 789 79t 6!i2.t9 
krajem o lepsze. Tak systematyczne zebranie w . 414 4-55 64176 253 65580 789 66171' 199 351 456 510 634 6n90 437 552 696 68603 

=ua~lOSC pojedyńczych artykułów dać moźe dol~ładne pojldcie o 17 942 891151 140 lóS 192 320 3S4 439 70076 148 294 344, 352, 4~3 487 545 647 . 
d . ł l ś" ś· k - ł 907 71328 390 '710 963 72214 358 688 870 7il0l7 100 704 894 943 {j92 74553 

II" ·1'U.,",.,~v. Zła a no CI l wzro Cle rajowego przemys u. 75106 545 603 76195 735 77153 1119 240 410 561 873 998 78003 287 556 667 704 , 
lJOSZel[HS~~V do tak znakomitego rozwoju przemysłu 738 749 884 896 79067 85 154 166 617 Ga8 696 745756 82880082 81310524 552 
d'fUliroletnI~ pracą, wytrwało~ci!}j j walką, cz§~to z 618 82036 61 93 469 860 83042 184 204 70b 71)ó 713 8U24 176 201 237 719870 

I!Plizagraniicznlll, ~anoszfJ uslln% moją, prośbę do Szanownej 912 86227 403 724 734 77786102 241 642 683 861 87257 260 354 408 613 88121 
II !czu,ości o popieranie przemysłu miejscowego i dobrego w 317 370'44? 685 996 89606 619 636 90l3! 259 405 424 898 921 91M4 793 801 " 

tylko bowiem sposobe.m.nadać moźna rozgl'os w, yrobo 35 142.178 811 89894393469 828 859 94J) 9i04:3 258 392418 697 631 646 7l~ 
! " "" 973 997 95143 704 749 868 96011 97' 471 621 97095 156 289 489 681 980~g 

II.' "..łSklTn. dozwalaj1llcym rywalizować z fabrykami zagraniozne KT.O,.L' ..... '! ...... v 2M 278 303 336 639 731 867 &56 959 99323 185317762 853 98f) 186028 540 
Ir. ~lreov choć' w cZlJści nie powinny znajdować odbiorców w . 740 187la08 316,694 846. 972 188436. . . . 

~ Na żądanie Oennik mój wysylam do Luty zasta.wne l) prooentowe ael'yi I-ej. . . 
IOle~j8co Ś'] . . C t b· ł t . Naąt~pllłfllce Dnmera l!er~j listów zastawnyoh, fi-procentowyoh olmacllona 

WO CI [rl'J,Ju l esari:! wa ezp a llle~ 1 zdkaml :ostaly osta.tnle wyO~lJIgui\lte z kot\\ i jako takie spłacone zoatal;l~ Vf 
pl'zyszłam połrOCZl\ bez losowanIa.: 

. Sarya I Nr. 43005 ra. 286 4.1. (D. o. n.) 


