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. Prenumerat!) no. ,,Dziennik .Bódzki" 
W Warszawie . I>rzyjtnuje "klaP. Henryka 
llir8zfelda, przy ulioy Mazowieckiej, 
~f'. 16, wprost Towar,;ystwll. Kredy to
w.1g0 Ziemsk?ego, ,Talnźe . nabywać 
nloźna pojedyncze 1 amery "Dlliennika." pismo przemysłowe, handlowe i. literackie. 

(JEN il. OGŁOSZEŃ ~ 
Za leden wIersz polifem .lub za 10110 

miejsce 6 k., z uRtllpątwem: .. za 2 ra.zy 
5%, za 8 razy 150/~, n. 4raz~ 20 °10' 
za li rę.zy 21',%, . za 1\ raz:r. i willcoj 

800J0· 
Nekrologi: m każdy wiera!: 10 kop. 
Reklamy: za. każdy wiersz 12 kap. 
Słała 3 wierszowe . ogloszenia adra· 

lowe po TS, 2miesi!)cmie. 
Od należności pn:ewyźBz!Ljljcych 10 fS. 

ust!)pstwo aotlatkow:e ogólne 5°10' 
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cena pojedyncwgo numeru 5 kop. 

1łziś: KorduliP. :M. i Alfonsa B. nU{~a i>iol!,rk<>wJil!ifU. lu,t,el H~tJ!Ił»urskil 1'iii-. 27~. uraz w Biurach OgloHzeil ltttJchnULllR i l"l'cndlera w Wara7.IIW16 
Jutro; Jana Kapistrana. . . ---- i w n'Jdlli. 
Wac}lód sloiwo. o godz. 6 min,34 •. ZachócJ () gna", !I. ",iIl~ fjn. . Achies·tęlegr<lficżI1y: 
llIligośó' dnia go<1z. 10 min. !.n. Ubyło dniu.,god,;iu 6 mlIlut18. ·XUŁ-AXO"'V'V':"SXI, ŁÓDŹ. lt'i)kopis.l' uatleslane bez "astrr.e~!lIlia-nie bIJali r.wracana. 
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jednego ta~ .ókaza:~\'\g:odomuja.łli jednej I Jest slrrępowauym i musi się poddać. Tym lny proletaryat ten trochliJ przerzedzi, gdr:i: 
BUlETY~,TYG:~DNrO\y~ tak okazale] fabrykI, Jak w ŁodzI, wszyst .. , sposobem staJo się możliwem, że ceny ma· hantllują,cymog!1c wygoduie wełn~swoJą: 

WYWOZU 'WYROBOW ŁODZKICR ko u;ua~ nn.. maluL'z/~Cf: skalę. Stąd też poj te~ryalów surowych. poszły;uiesłycllanie w Iwpcom zagraniczu~~t za gotóUJk() , sprzedać, 
ChO~Zl, z,e ,m,e do~naJe.m! tak gw.ałtownycl~l gor~, a wyroby z lllch, , pouumo PO~ytU, wl wolą t'il.operacyę, UlZ sprzedawame za w~-

~o- w'itr.zQ;śmen IzmIa .. n,. J,ak. WŁ. OdZl lub MO'~I cellle spadły. Owa zamH1ua, o kto. rej wspo- ksle mmeJ pewnym przemysłowcom w krajU 
. Wubiegłymtygodniu sprawozdawczym od skwle. 'Wszystko tu' o~bywa się powolniej. umiałem wyżej, idzie tak daleko, że w Mi· naszym. Brak wełny już czue si~ daje, a 
d'niaIOdo 16pazdziernika wlą:cznie,' wy~' . Od lat czterech 'w BIałymstoku nie przy. charowie, siedlisku małych fabrykantów, mniej dobrze postawieui fabrykan.ci mogiIJ 
wiezióno głównych wyrohów łódzkich:· była. an,i. -je!lna. Wi(}1r8za fabr~Jta SUkna,] któ:'zy towar swój do Białegostoku dostI1r· byc pewni, iż nie uda im się~ jal~ zwykle, 
, l)przlJdżywel.iba'Y'w kom. kraj. 927 pud. przeCl~m~, klIka ubylo,. ~ fabrykI w ruchu, czaJlh za przędzenie; łtpretowallie, farbowa· takowej za weksel nabyć. SkntkIem tego 

2) ,; bawełn. do Cesarstwa 1,820" ostatmeml czasy złl:lmeJszyly produkcyę,l.nie, płac~ nie gotówką, lecz towarem. spodziewajl1 się nawet bankructw niektó· 
3),tkaninweln.ibaw.w,koUl.kraj. 13,387"Wogól?-fabrY,kacYB; oh~c~ie U, liaS ~ardzo· Przed dwOnitt tygodniami naocznie się rych mniej pewnych firm, jak :>to np. z t.ej 

4) "' . ." d C t 22360 źle stol.PomImo, zewe.lna, przędza l t. p. przekOIHtłem, że pewnerro gatunJm towaru, Ilrzyczvuy, fabrykant P. stal BIA przed kIl-,,_ " ,,. o, esara wa , " <> J " 
.W poprzednim tygodniu od dnia surowe materyaly. o 30-'-500

/ 0 podrożały, wyrabianego przez naszych fabrykantów, ku tygodniami niewyplacalnym. Oj ta weł-
3 do 9 paźdijernik~, wywóz wynosił: ceny .. towarów !li mc~,,;yr~bianych .<;q o wie-bra.~nje, a pomiu.lO to wyrabiaó go nie che~, na! była ona .dla. niektórych w. tym rok~l 

l)przfijdzywełn.i baw. w kOIIl.kraj.1,140pud. te nzz8ze.Otl zeszI010D,d.lych., . '.. gdyz Ul .J'f!zllltacle maIy fabryk~nt d.ostaJe Eldora.d.~m, o Jakle!u z~pew?e me ma~zyh. 
'2Y H bawet do Oesarstwa 1,800 ;t Przyczyna. tego' następuJąca: wYJąwszy, {l~ kOllllsyonCl':L za to\?a.r. cenę, ktol'n. mu Przed, lolku tygodm.aml mozn:: bylo Cl~gle 
.3).tkan.welń.i baw. w kom. kraj. 10,589 ,wyroby wyższych gatun.kow (od 1's .. 4. do 6 n!ety.lko zadne.J. korzYś.'cl 1lI~ daje, ale prze· słysz,ec:. ~. ~. za:rolnł sto tySl~Cy .ruph, J;" 
4) ,; f' "doCesal'stwa 32,010 ';, za arszyn~, b~dl1!ce W. rę~ach zna~zmeJszych CIwme, .cz.ęsto Jeszc::e nat'aza go n~ strat~. S. plęć~zIesll1t) p .. W. trzydzleś.cl : t: c: 
, Średni wywóz tygodniowy w r. b. od dnia fa?rrkantow, wsze,lkle lD?e (tansze) są uv Jak .Jur. wspomnwJem, od lat lolku Dle ,Jak WIadomo, B!ałystok 'Jest. sle~hskIG" 

13 stycznia do 16 października: dz:ałem malyc~ l ~redmch f?-bl'ykant?w, powsta.JI"li nowe f:lbryki sukna, ale za to handlu welną, krajo'!!}, skąd .tez WIele t~g& 
1) przędzy w~łn. i baw., • 2,926 pnd. ktorych u. n~s Jes~ wlęk~z~ś(:, lIcz!bC~ WIele l przybyły .nam dwie, po części zupełnie no~ towaru' i do ŁodZI s~rzedaJą .. G:~Y" Wlę? 
2) tkanin, l'ii*n. rodz. ." . 38,711 " setek:

l 
C!i WIęC nlI8'€8z:n~ozUl, ob d padn~l~tnegdo ~edgaJęzle Phrzemysłu w kraju tutejszym'

j 

fabrylkantom naszym mebardzob.ll~z.let,nfasl 
Średni wYwóz. tygodniowy w latach po. pl'Zesl. ema w 1': ,. J~szcze. ar .ZI!l.J po ~l de n~ z nic jest fabrykacya tak zwane.j hll.lld. uj l1cy wel:llł! wszyscyzar? 11 l o. o:: 

przednich,w:pl',zeci(Jciuz caleg.o roku (w pu- upadlI, tak, ze po : wIększeJ ezęścI mate- wełny sztucznej (KuDstwoIle). Gdy przed tunyl' W czaSIe zakupu, to Jest w chWIli 
d;tcll):, , '., . r~ałów, do fabry~acyl potrzeb.nych, , za f?o· ki1~l.1 laty clo na ten tow~r znacznie 'po~-I strzy~y, sprzedawano w. ełn~ za bezcen,na.· 

. ;prz!ildzahaw. tkaniny towk.ę kupow~ćll1e mOĘą. Wystą:ptla: WIęO I wyzszono,. przybyl do BIałegostoku jakIŚ stępme ceny poszły 8~alelll?,! górę: . 
W roku 188J. .2,704' 18,530 za1mana,. to~est .X,. d~Je.fabrykantowl. wel- amerykamn, który ,.przed 20 czy 30 laty Wspoll1m81e. m i.o drugIej nOwej. g~ł~z~ 

1882" 2,46121,150 n~ po umówI~)UeJ ceme, a otrzymuje od wywędrował z RosYI do Ameryki. Był to przemysłu .. Jest Ulą: fabrykacya pluszow l 

"'1883 2,918 23,g86 n~eg~ ,w. za~ltan towar: g~towy P? cenie. I' robotn,ik, żyd zw.yczajny, który przechodzl!lc. aksamitów jedwabnrch nasp?s?b iy01'1,$kź:. 
"1884 985 27,018 ~owmez z gory ustanowloneJ. Pommlhws.zy rozmaIte koleje, dostał się jako robotnik Przed trzema laty Jeden z najpIerwszych l 
" 1885' 3,lOj) ; 27,770 JU~ ~o, że litosun.ek towaru ~o w~~n~, trn.,do, fabry~i wełny sztucznej. Szczęśliwy I najza,służeńszych. fa.brykant?w sukna,· spro: 
" dmeJ w tym raZIe unormowac, aTIlzeh przYJ zbregokohcznościzrządził, że silJ tam oże-! WadZIł z zagramcy specyahs~-fabrykanta l 

sprzedaży wprost za gotówkiJi posiadacz, I nił z emigrantką, z Białegostoku pocho- i założył z nim wpólnie fabry.k~ aksamit.ow 
kt.ó~.Y .. ' tow.a ... r Vf SPosób. po .. wy. żs.zy. n.ab. yI, no. 1'0 dzącą, która go nan. Jówila.· dO_z!1to~eniFl<. _fa. l' i: pl1l9zqw.-... ~orokU~i5pe':yt\hl5t::,zag:an. l"CZ' 
mUJEl jego cenę. podług. swego ,~f!.l.'QIJ/r'!L-n,a.. biyJci- wełny <sz'la1eznejwmiescie' rouzinnem. ny wystą.plł ze spółkl l 'ZałGzylz muym 
il)el1iie danej w zamian-.. ·JeŻeli więc dużo Tu ,zebral. fortunkę, bo nie było wSPółza- 1 fabrykantem miejscowym drugl1 taką fa
na welnie zarobi l, mo ze znacznie zniżyć wodnika i przedzierzgnął się w pana. hrykę, apo.niewaz pierwsza .f~b~yka ~unk
cenę towam. Tym sposobem towar' cz§· Z czasem jednak w różnych stronach I cyoIlowaćme przes"aIa,były JUz. dWle fa-

.,Kronikabiałosłocka. 
Skreślił' 

Henryk' Łaski. " 

. ·'W N-rze217 "Dzieanika.ł';Ódzkiego" 
pod l'ubrykl} "Ruch p~zemyslowo~handlowy 
w Cesarstwie j Królestwie" znajduję wia
domość następuj,!cą: "W końcu zapisujemy 
powstajl1!cą w Białymstoku nowI! fabrykę 
sulcnaik()l'[ówj założycielami jej BI}s dwaj 
prusacy." Wzmiankę t~ Q tyle sprostować 
należy, ze przed niedą.wnym czasem berliń· 
czyk M:, .z ba.rdzo nieznacznymfabrykau~ 
tern bjałostockim, założy! killca zaledwie 

. wm'sztatów1·ecznych. . Owi. przedsiębiercy, 
SIJ, to ludzie tak maluczcy, ich fabryka tak 
nic ,nieznaczl}sca, że wlaściwie na wzmiankliJ 
oddzielną 'r' gazecie nie zaf:lługuje. ' 

PQdczas gdy Łódźros!a, 'li nas się dzie
je ,inaczej. 'Nie wiilac W· Białymstoku ani -

2) 

IDYL! SER!JOWA 
W Za,nzibarze, 

. pry.ez . .A..d.olfa.J3u:::-d.o. 

sto w cenie utrzymać si© nie może. I, wiele tego rodzaju fabryk stanęło, a mia-I bryki. Obecnie ma powstać trzeCIa. 
Z dz;ugiej strony' utworzyła się falanga. nowicie dwie w Białymstoku, dalej w ŁO-j' " 

SPRAWOZDANIA TARGOWE. komisyonerów, którzy (z malemi wyjIJJtkami) l dzi, w Petersburgu, Moskwie, Kownie, Ko- . 
niszcz~ c.aly .ustrój _ i, norm~lny przebieg: sowie, N oworado~lsku, ta~, że w~r?tce kil· I 
fabrykacYI.91 panOWIe, daJ~c na towar i ka ~abryk chorągiewkę ZWlllfj,Ć rmis'lalo (np. 
forszusu 50 do 65°/1J w gotowce (daleko \ kowleńska, petersbllr':lka) a pozostałe skarżą t':fiełda. P e t ar II b nr g, 18 paźdv.iernikn.Poll 
więcej niżby to. zrobił sani fabrykant), lub! się na mały zarobek. Rzeczywiscie, Wspór- wpływem pomyślniejszych wiadomości II gieldza· 
W materyałach do f~brykacyi potrzebnych, I zawodnictwo w tym artykule J' est wielkie. grani!lznych, zsoz\jly podnosić SIl} kursy. ną., tutaj: 

. . f k .' . , d sv.vm targu weltslowym. Pierwllzorz§duycR wekslI 
staJ!! SIli) a tycZlll~ panamI towarow zaa-j Z drugiej strony fabrykacya krajowa weł· ba.nkierskich mozna 11]'10 dosta.ćlatwopo 221~11& 
n!JI z góry zaliczkę, Niezaleznie od tego, I ny sztucznej nie staulJła na wysokości za- na Lfmdyn,' po 194 na Berlin i 'po 24.0'/2 na Pa. 
że. pod roz01aitemirubrykami (asekuracya, I dania, Z gatunkiem. np, zwanym Shoddy, ryż.' Wskalp. loridy:iiskie na dostaw!) ofiarOi,'u,no 
sklaąowe, komiso:we, faktorne, wydatki, deli sprowadzanym z Anglii, mimo wYllokiego .po 2213

/ 26 a nabywano po 22
21131' Z.lot~pó 8 

d 't ) t fi 10 d 2 0/ I ł ł n. 65 kop. za pólimperyal. Targ paplerow pll-
cre ere I . p., po ra ą o· O o na I c a przemys . kmjowywspólzawodniczyć nie blicznych ozywil sill trochl,l; kursy wB?:ystkiuh pa· 
swój rachunek policzy6, często jeszcze sprze-I' może. ." pierów państwowych podniody sil} o II. Ofo; w dzia· 
dają towar jak iu~ się podoba, JJO 10 tloŁatwość zakIadania fabryk wełny sztu· la papierów hypote\lzllyoh ruch nie roz,vinl!l sil) 
20% niżej ceny przez fabrykanta ozna .. czo.\1 cznej w.'ytworzyła ów' prolctaryat malych jeszcze. Żwawe obroty próbowano wznowić w dzia· 

, l' t k ł·.t· • f b k la papierów spekulacyjnych. Płaoono zaakcye ban· 
nej, a Jeś l en rzyczy,.~aJe, że nleprawme aryantów, którzy szkodZił! solidniejszym. ku dyskontowego 783-785 rs.,za akcye banku 
postąpiono, na nic ,mu się to nie przydn.. Jest nadzieja, że teraźniejsza drożyzna weł· mię!lzynorodo\vego 4S4ra., za o.kcye banku rosyj-

• t 

I nego oka, .które. l'OZl)łomieniło serce jasno-I świ~?oma! skarb nieo.ceniouJ:' j~kim wz~o. j :- Czy. wi~sz~ że ZEl mn!Jl to walka, 'to 
wlosego germaUl~a. .' • I gaClc. chclalacufhozIemca. l .zalste, dZI~~ I ubost.wo,m~zH l nę.dza... ." 
, .. Była t.?, g;1;l. lll;bezPlecz.na.; zwłas~cza, .ze I ~a ~zlewczy~a warta była, zeby <l!a. mej WldzlJJc, ze g~ n;e rozumIe, do?ał: . 
sultan me zartnJe w tym względzIe; gdy zycIe narazlC. - Walka, WIdZISZ, to, robotmk zgięty 
europ~jczyk ośmieli si~ zaw~ązać stosunek _ O,, ukochana- inoja! _ rzekł Ruter . dzień i. noc nad swI1 praC!L' niewdzię~z~ą., 
Z kO~1etą, ara.bak!)" to pl§kno~c ?ywr: p. Ol'W~- wsród długiej pieszczoty. . _. I t? kO~leta pocbylona, nad ~olebk18dzH1C1iJ-
ną clch~cz~m. pe~!II:ego dma I mgdy nie _ Lękałam sil;} bardzo ... ~szepnęla. Ner- CIa, .kIedy w domu, m~ ma JUż chleba: 
słyszy Sl~ JUZ ~. me.]_. ." . . wy jej zwolniały,' oko omdlało i z wdziliJ' NIe~naC;Glle drgmeme wstrz=1snęł~ .Clał,eni 

Dlatego .to w Z~nzlbarze, Jesh bIały kiem la~zącej się kotki padla w objęcia młodej ~lZlewczy~y, lecz trwało krotko, Jak 
(IJokończenie - patrz' PJr.238). mężczyzna Jest ostrozny, ma on do wybo~ kochanka. błyskaWIca. ObjęŁa ona zaraZ kochanka 

_ Jeszczejedn8gocalusa I ru. tylko, grubą, mu:zy?klil o skórze !śni~. Usiedli na balkonie. Ponad ich głowa. obiema rę.kami, dl,ugo ust~ przy jego ustach 
:- Uchodź, błagam cię! c~J lub l~duskę, kto reJ nozdrze zdobI gal- mi błyszczał słodki krzyż południa, przed trzymab l, tuląc. SIę do mego, rzekla~. . 
1\ ..... ' d" . ś -. . . "d l d ka metalowa. ' "; . d" d . d h f' - Kocłiam Clę' 
.u:u.O Zlemec spu C11. SIt;) . na ó; wte y R t. . b. t r • k h ł mnn zas, po .. ago DęIDl po muc y . ze Ir~ Ok '.. hl- '1, d'k . ś f'l 1', 

księżniczka odwiązaładrabinei która do . u er ,~le y! os r.oznym, za oc a on ka wonnego morze mieniło się jak zmię. o Jej za qato Z1 o, pl er a owa" 
') a'.. . k ,.' 'd'....;. SIę szalenie w PlfilkneJ arabce. .' t'· d 'b' . 'za.częła. . 

czo na wpa 1a, a s 01'0 Clemn.oścI og9.Infi)ly I A t k.' .' t t' kt" l l ta ma. arya Je wa na. . . .J t t 'Ił' t' l- ś . 
t k

· kt" . dd' l .. . a ros oszna 18 o a, w oreJ p yn~ a '. . . . . . . . ,. - es em WOJ'lI ZOllą, WOJ!} Wła.SnO Clił, 
en pUD t.o~arny,. . ory Sl~ o a ai, uno- krew ognista ta ksifi)zniczkaotoczona.. od PJękna kSlęz~lCzka podmos.ła w .. g?rę twoją, l'zecz!ll ... ~eź mnie! 
s~ą,c.przed~lot Jej uczue gorą,~ycb - pod· dżieciństwa pi~knymi ludźmi .ze wschodu ksz~ałtnl.łs 8wą,gł?w~ę3;l'abskllJ 1 zataplaJf!,O 
n~~slszy Sl(il.~rzywolala straz SW/ł, by do Z pos~a~l!! d~mlll!! i tor.sem,olbrzymi~, ...... ~poJr~~rile W Dlehlesklch oczach R~tera, .: ." , ....: • 
pacu. powromć. to dZleClę, ktorego spoJl'zeme pełne. zaru, Izekła.. . . '. . ,KslfilZYC wyłamał SIę powolt, noc była 

II. 
zawróciłoby głowę królowi i stałoby lIlU . - POWle~~ mI, czy w t~oIm krajU ko· przejrzysta i na firmamencie szafirowym 
się droźszem nad koron~, - ta dziewczyna blety bardz18j od ~as k~ch~JI1? " wegly pałacu mialy profile Akr.opolu. 
dzika pokochała teutoDa z włosem plo- . W. ~em ~apytanlu. dz~ecmne!1l: .zawl~lal W półkólifltem wykrojeniu z(l.toki gwiazdą. 

Rn:ter, bylto mIody kupiec, niemiec 1'0- wyro i' blado.niebieskiemi oczyma. ~I~ cały .B~Vla~ zazdrosnej bolesCl 1 tkl~wo· świeciła, żagle lacińskiezcicha sunęly, tam 
dem, od lat .kilku na wybrzeżu afrykań- *. * seI trwozhwcJ. . zaś, w dalekich przestworzach wybrzeza. 
skiem osiedlony. * -: Czy chcesz, żye ja~ o?e? - odpal'! I afrykm'lskiego, mgły lekkie uIlosify si~ nad 
. Pewnego wieczorupowl'acajl1c z Na:ci· Nazajub'z około północy, najwpierwcze. Ruter; chsesz by~ wolną. l UCIec ,z~ mną? logi'omem morza. 

III. moja, zatrzymał się on przy cmentarzu a- piając się chropowatości n.iuru obwodowego -' GdZIe ty SIIJ udasz, tam l Ja... Al-\' 
rabskim, 5lką.d wierni wychodzili. Jak wia· seraju, a potem po drn.binie dostał 'się Ru. boż-to nie jest prawem proroka, a także i ' 
domo, muzułmanie z gorącą wiarą. i czci11J, ter do balkonu; stamtąd zaś do oknaksięż. Boga twego? I We dwa dni potem, wypadek bez przy· 
Z grobowisktychczyniąnajmillilze miejsca niczld, pod groźb/ł kuli janczarskiej. .:..- OpuścU'abyś swój pałac, ten kraj roz· ! kładny pogrążył Zanzibar cały w osłupie
do przechadzki. . Urocza .' dziewczyna czekała w zarzuco- kOSZ11y, w którym się urodziłaś i sułtana, niu: siostra sllUn.na, mloda i piękna' Bibi· 
.- Mogily - m6wią 'oni ~ Sl1l, to jedy- nym na.prędce cienkim płaszczu jedwabnym brata swego? Zostawiłabyś rumaki uln- SaJima, uciekła. z Ruterem, pakebotem ano 

neszczytYi na które aniolowie zstępują. na j w pantofelkach z safianu ponsowego na bione,przepych swój i blask? gielsldm . 
ziemi. . . .' . nóżkach malych jak u dziecka. Serce jej SLuchała go drźą;ca, z okiem na wpół Sprn.wa ta narobiła wiele wrzawy. Said. 

W tej chwili i.m~eszła . księżniczka Bibi bilo niby młotem, a jednak głowę trzyma· przymkni§tem, z zaciśniętemi zębami,' z Medżid wpadłszy W wściekłość, chciał sili}' 
Salima . pod strażą swyd.l żandarmów. Ob- la do góry i spojrzenie jej iskry r:zucało. piersią palącym oddechem miotaną. dopuścić rzezi ogólnej; o malo co Za.nzi
szerny płaszcz niedostatecznie zasłaniał jej Gotowabyła.zginą:ć wraz Z kochankiem, - Czy wiesz, mówił on dalej, źeflułtan bar nie miał swych nieszporów sycylijskich. 
delikatną elegancyę' rasową, jej kształty ale si§ nad nim litować - nigdy! W dzie~ skonfiskowałby twój majątek, źe wykl!1łby Dyplomacya europejska, wmieszawszy silil 
prżeśliczne, maska zaś nie skrywała czar- wiczej niewinności wierzył.'l pewno, nie· cię i ogłosił za umarll!i? Ona milczała. w to, zdołała z~pobiedz konfliktowi krwa~ 
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. " dd" 1- 'dwu- związku z cholerą7 która p~jawiła się już 
aJciego dla handlu' zagra?icz~ego 3291/2-;-330. rs'l Pl'óby świec. Dos~ł~dó:v ,tutejszych ~a- dza, SIę na stopmowem o , Zla1.ywan!u ',. W' d" 
Akcye. towar,z. ystw ube.,zPle, c!';en • od ,.ogma. m., lai ,Y 'l desl.ano świece .wyroblO.ne, zWl;jglowodQlOW c~lorkiem cynku,' (r!1nOlz) - i ZWU!lzklero w (_ r zU1~~warźy~tw~ ,welocy~edy~tów. Od 
pomt wawićllowy;, plaeo?o za,akcye towa:rzys?wa. . stałych otrzvmanych z nafty. (MgOM-g012)· . ! nieJ'akiego czasuIstmeJe w, .mIeŚCIe naszeni 
'"Rosya'~ 365,rs,.Z akcYJkoleJowyc~P?pyt mlaly \ ' ~ ~ 'W rzewid niu od- l d t' kt' 
'kuralfo~kjjowBh.iepo 357 1/2 rs,) carycynskIe po 1343/4 ~rz'ywoz surowca. p ywa p .c, ft \ towar. zystwo we ocype ys.ow, .. na. orego 
~135 rs., akcye glÓ\\'ll~gq towarzystwa po 2631/2 wyzk1 cła od ~uro~ca . zagramcznego, la KrOnleka'. Ł· Ódzka. czele stoi p, Ropert Reslger ~ako' prezes, 
l,'ubli,· .'.. ... . brykanci cZyDll:b . WIelkle.zapasy .... tego to- , kasy erem ,zaś jest p. Karol St.elllel't,. Usta-

k gielcly 'Zbo~0'l.!!ej, be'l'łW!S!.,1ej donosz~, p~d ~lll~m waru. _ . ,. wa wysfanl:b została do, zatwIerdzem.a wl.a-
19'1>aźdlliernika; Wedl:l1g depeszy dZISIeJszeJ, Ja:- W b ,. ego f ł k ł kł dk 
w,nezap~sy..~,Ame:ryce wynoszą 53,8~9,OOO buszh, Hodowla n~sion, o ee zmmeJszon (-)Przypominamyobywatelo~n, para lldzy. ~aidy c~ one ,op aca. sa.~ nl1~-
wobec '62787,000 buszli przed tygodmem; nptowa- przywozu naSiOn z zagranicy i po.wi\:~szP,- stal~omieiskiej . niedzielne zfJbl'ame w ko- sięczneJ 5 rs, 1 obow~ązany Jest kUpl~ sobie 
IJ,ia.: termi~owe -&N,'Yorkupodniesiollo . wczoraj o nia cIa, niektó~zy, hodo;~cy- za~rall1cznI P,o'ściele Wniebowzięcia N. M. p, . w . tym ee- welocyped) co koszt~Je, około .120 r;s. O~e. 
ljr-:- S/ące?t, ,Pą,:,ie",~ż tjlk~~,~Paryźa 1 z Lon~y- stanowili prz.ellleśo ozę.sc .swolch z.akłac1ow. '.lu, a.z·eby·' pO,rozumieli SiA dokładme.co d.o cnie towarzys"two liczy 36'.ClU. oZ,ło.,nkow. 
liu nadeszł:y lepsze wladomoscl, przeto wz.mocmło . k P 'l:f t d dl 
si~ nsposobienie gieldy tutejsżej. l'!0towama. p~ze- na grunt pa~stJ:wa rosYJ S 'le9~' lerwszym 'decyzyi, jakf1 mtleży j m. wydać .w Sp,l'aWIe Dnia 31 b. ~. towarzys wo urzą. ~za a 
:nicy jad;t!ak ~lle F,iel~: \VZnlostr Sl~ nad, pOZlOTn przybyslem JeslJ Braun, kt.orego ,plantacye budowy nowego kościola, Pomewaz ~la I swych członkow zabawę w Paradyz~e. 00 
wczornjszy,'Zwawiej obracano żytem, ,ktore~o o~- mają, być urządzone w maJętnośCi p. Ro,c1- braku odpowiedniego lokalu na zehrame, wtorek i .co czwartek stowarzys;t;em wpra
~Ki~O~!~~~~%~: ll,i';sz~ tiii~~~Óraj, podmosły Sl§ po- kiewicz~, do,~ych~zasowego reprezentanta fil'- ma się ~ak~we odbyć., w kościele, ,na~~ży wiają si§ w jazdę n~ .welocype~a'c~ na pla-
. LBa.iveł~·ub~.HaVl.'e~18paździ6rnika. Sprzedano my "BI~un, '.., więc panl1ętac, aby narada.o,dbył:a SIt JL.~- eu około nowego.kos~lOŁa.ka~ohcklego, po-

1)389 oel;;Bai'dzó' oi'dyharyjilaLouisianfl (i5.00,gor· Kom~m,kaGye .wodne., ,Rad~ panstwa ~al?- najpoważniej, ażeby' nastąplla poprzedn~a czynając od,s:od~my osmeJ wl~czore.m .. 
• ~za,5~.O;J, (jeorgi:l.dobra.ordynaryjna 6~OO, ordy~ dla m,lllIst~owI kOlllumkacyJ przedsta,~Vleille zgoda 'pod względem zapatrywań. !falezy (-;-) CyklisCl ,lodzcy u~zą,~lzłl:Jl:bw medzIelę 
narjjna".,H5,pO,;}uJ. ,paź. Gl ,00, na lIst: - gr, -s~. szc. zeąołow~go memoryału ",w. .kw.es,tyI .ul:-. paIllI'ęta,' Ć, że zadec,yd.ow.an>l, m. a byc spra- WyśCl~ z Łod. Zl dO.iPabm.nw 1, z P, o. ,w. rotem. ó9;75;'ha·lt:-inr.-lrw: (jO.OO, .' na maj 61.00, na oz. - h P kt ,,_ "!I • 

6L50,'Oomra dóbra Ol'dynaryjua 49,00, Broach do- pszema drog wodnyc.' '. Wje JUZ Wypfa. wa bardzo ważna, Jezeh bOWIem po~t~no~ ZWyCl~zca. otrzyma 'preze~t w~rtoścl 25 ru. 
brai1ordynar:yjna 54.00., . .' cowano.. .. wioną. będzie budowa kościoł'!t na mWJsCU bli fundowany przez angielskich ,sPQrt!lma-
: 'Bu1'ow7,ec,!Szlą,sk górny, lb października. Kalisz, Zebranie alr.cllOlla,l'YuSz.ow towa-'dzisi.eisz(tuo ,w takim razie powstanie trze- nó~. .' . 

Na zebraniu przedstawicieli pieców wielkich w: + k ., fi Z}nersk" od J CI' • dl k t lik' d k J d'b d' 
Gliwicach postanowioiió pozostawić w ruchu przez rz~su~a cu l'OWlll, l ra. neryl ,,'.J "': dej świl:btyni, tyle pot~zebneJ a, a o. ow . (~) Nieporzi!. e: . e nl} z ~aJ al' Zlej 
pókrok.'u: tylko·te piece, k.tóre· ob'eónie SIJI, czynńe, byc s!~ ma w dlll~l ąO b. r,n' 9hclł~y' ucz.est tutejszych, .odwlecze SIę doczas?w bar~zo zanIedbanych uhc.JestWą~~o.dDla, zwł~sz
Tym sposobem do l,go kwietnia 1887 roku zapa~ n~czy~;w. t~~ zebr~IllU, WInm złozyc aI ... cye odległych. NąJ~żaloby wyrze~ ,SH~ ambICY- cza na pi'że8~rze~I od'~rednt~J do Kam~en-
BJ ,!ul'owcauagl'omadz<inę ,na Gql'uYIl1 SzllJJsku wy- .me'po,~ll1eJ J~k dma 2~ }.~. < . '. jek' czysto pal'af1nfnych, a. n:;lec na .wzglfJ- nej. Komumkacya.plesza·l ~ołowa Jest 
m~rpjl!J 8i~ zupełnie i poprawi~ tii'i) wIri,'ótce ecuX? ." 0" w.'oce .. W Słnckuob. I. 0, uZ,1.1y tak ,ol:>fic,19, _' dZl'.'e potrzeb. v ogóŁu kato.h!w, w tut.eJszych. LL.am bardzo u.tl'.ud.ll1onn,. ,Bru.kI pe, łne wy-,które'dótychoża~\'p'o'wiłj)kBzej CZłj)ści liie pokl'yw!LJą; b ,{ ". "!f 

.kQ!I!iłtów\,'Wy~w~l'zanin; ,;' '. ' , lzg~uĘ;ze.k zwaDYc~ el,amL szare mI l ~ 0. . (-:....) Ospa. w n~szem~lescle~rwa c1ot~d bojów, chodmkI l mostkI w Ja~naJgorszym 
. '. ,sunllv.icc,~,,{} J R.Z gów, 15: patdziernika, Targ term mozna dostac ~a bez~en, : Towar~ Jest, w· dawnej SIle; mezaleźnte od mnych cho- stanie. Należałoby uporz~dkowaćcokol
surowca Vi tygouniunbieglym bylbal'dzD{jżywi~- prz~8zło, 2,000 pudów, ktory wyczekllJe na rób infekcyjnyc,h; jakiuh w ,obecnejp'9r~e wiek tę przestrzeń, choćby ~e wzgl~~u, iż 
iły; C~l1Y"ńlegl'Jsilnylli wahaniom; z 41. BZ •. 5:p, nabyw,cow,., . '. '. '.,,' , u nas niebrak. ·Na s.kutek przedstawle.,ma ml'es'cI' sjP. tam. UI'z.!ł.d pOWl.at.o.w.y ',1 dyre-z~szfyniże'j' '41'92" nalitępnle poprawUy'Slę ćlo42 b d dł: t "I' ,"/l 

,Sz.:l p.:, . , • • .,'. ", . "P·roszekotwocl<l ~ ,zIe. meza. ll~oz,a~ O-lekarza miasta"magistrat·jesL wzamiar~,e kcyanaukowa, zateni' ruca jest dość zna. 
'. Ohl?l!e'l.,.LN'9,i'.Y1J.l,b.erga, ,16. paździel'n~k,a. Bowanym w~ No~qg~eorgIe,,!s~u (Modh~le). otwarciaczą.sQwego szpitala. dla.chorych ~,a czuy." '" 

Popytnle, .. przE1stuJe., bycsl!Lbym,. ceny, sktamuJfb D~,r.ozporząd. zen. la .s1?ęcY,alI,~tow, .. rodzaJ,em OS.pA,· .C, ho. dzi tylko O w, ys.zuka? ie .. odpowIe.,- . (-,-). Towarzys,twu. o,pieki 'nad zwie,rz~tami s1ę'ku'~ni~ęe Kupiono dziś kilka ",:iększJ9h par- -b b] dd n los aly mIeszczące w '" . b' - k l Dl 
tyj żóltego' cli!nielu targowego średniego ga~unku pro, y, ęc ą 0," a e (.z .' . . dIiiegO lokalu,odną.leiaeme ktoreg? o .e<;:me polecić możemy rzeznFa~' O. p~zy ,u ~cY, . 11-
po; 20"7'f.7 :In~: ,;' .,." . '., sobIe 600 lud:l. . . . '. ' podobno jest lJ.ardzo tr.ucl?-:, praw~e memo: giej .zamieszka:fego, 'kto.ry:·~ ~~ehtosClwy 

'--.-, -~-, --, ~peracye e!lusYJne. Ost,atm numer. ,:Bul- żeone.- Naturaln,a ,rzecz, lz~om_, dla, .tego sposób .znęca· SIę nad' ZWIel',Zętfltp11 domowe-
PRZEMYSll (HA~DEL. letm de ,statl~que': . poqaJe ~f),rdzo mekawe szpitala po~iniell byc zupe!Ole odosobmony, I mi. Z .wielu'·nieludzkich; pO,s.tępk?w t~go 

--. -. cyfry operacyl err:~SYlneJ:V' CIągu lat 15-~tuahy nie sluzył z~:roz.s~dmkzarazy d~a s~- człowieka, zazriaczamy.fak~, 1Z P~?, ktory 
,Warszaw~.,!:Ńowy pmiządek~Ęupcy'rptze. (~d 18q d? 1880 ~ł~czllle). Suma wszY,s,t- siednieli,Dotąd lst;lle~e podob,llJszplta~k mu skradł kawałek mlt}sa, l?ow~blJal zęby. 

:mysłowcy:.s:karż4'~:Bi~ na" utrudnienia z;ó.pro-, kICh papIero,v. wal'tosclOwych, wYPuszcz9nych pl'ywat,l?-Y p. P.?znansklego"mHlszc~CY~1~1 Za tego 'psa dawano mu me?awno 25 l'S: 
iw~dzone,;na' tuteJszych:.JwleJach~ Wymaga-o przez rządy, m~tytucye przero'y~łow~ 1 kre- w izolowanym uOlPkuprzy ulwy. Zglerskle.h (_) Grabież:W-rfastek kllkunastoletm 
:I1emij~st teraź, ażeby frachty pOświadczane C1ytowe,wyn,os:ć ID?, 100 lll1hardow fran- w którym clot!hd< umieszczo~o 5 chorych. wydarł w' tychdnłach jednej' żmieszkanek 
byly..przezwlaś.ciwe ~yrkulY;':;::?1 " . ': ... , ,K6w~ Na .d;~Ugl panstwowe pr.zyp~daz te* Niepot1:zebujemy ~dod,awa6,. lż .. tyl,ko t~ dro~tutejszych, oso~ie 'podeszłej w wi.eku, ,to
'.' ,.jlalll·dowóz.;s~(Jrcłel~cych:,~tl1usił gar- go 52,8 mIlIarda, a"na dlug~ kledyto~~- gą roozna og:ralllczyc szerzeme. Slęt~J ~a- 1 rebk~z wazneml doknmentał1l1, ktorą 
.bar,zf' warszawskich :dozamówienia tego tO~przem~slo~e 47.,7 m!harda •.. Ple~'WSZH mIe.J" raźliw~j ~hOI'oby, która ,w~a.~łc~,~1elkl~h niosl~przed SO~lł, . Ę,zeiimiesżekpostępo
;wa:ru :za gl'~:midf1;.i: ' .' , , sce ~aJmnJe A.me~~ka, ~gdzle em]syt.1:d~sz~a domach, Jak np,: "cl0p?- familIJny.; ,dla ~o-I wałzaow~panIIli krok w krok przez caltlI 
: ,.Staojja.dowul'(Jwa'na ~olei" ob~d4'owej 'o· ~~:su~;y 27%, nllh;rclo~: NastępnI~ l~.Zl~. botni~ów p.P()znańskIego',mogł.a~yprzYJf1c ulicę, wpadł za, ni~ do.bramj~ i og.rabił jli 
t:war.vą,;:-z~)Sta;nie,; :z,dmem::l-m lIstopada li rancyaz ~umłll~~ /z mIlIarda. Dalej '" 1~1 ro;:;mlary trudne do przeWIdzenIa. " tuż' przed drzwlanu' mleszk~nIa, . '" , 
r .. lib;:;. '.::' . ;; ka: Bry tama l? ~lhardow,Rosya ~,9, mIl., ( __ ) Ogólne zebranie' czlonków"stowarzy- (....-) Dwie kradzi.ete' z, włamaniem Imały 
, '.Wll~tawrt. Na wystawie listopadowej znaj- NIem~y 6,7· mIl. l, -:\ustrya 5,9~ m~l. ' N a: szenia spożywczego. odbędzie silJ za. dzie- miejsce przy ulicy Benedyktyńs~iej v: .n?cy, 
a~Ied31ę,ca~a k~!ekcy~ śl'odl~ów, . słuźący~~ stępme:wykazanYm J~st st~sun~K pl?Cento sięć, ,dni. . ,,' '," ze środy na czwartek, u dwóch wlasClClelI 
do Qsus~~ma mwszkanl '!amow~:lla rozwC:Ju wy,pomlę~zy d~ug~m.lzacupglllętelm przez (~) htstrll~cya dla straż.togrjjowejJ'ódz- handlów kolonialnych. Przy jednej . opera
gl~2y',baJ~(łl'zęwn-ego;, -:;~~~ofe no~~cbędą ~blO- panstwo, Jak rowmezprzez~nstytucye. prze~ kiej . wyszła z druku il'ozclawanl:b jest cyi,sploszono ich w porę, druga powiodła 
ro~emla!lo~eka~ywow.:, Na:~ WJ:s~aw:~ t~ roysl'owe ~,towarzystwakoleJow.e .. '! An~e- członkom.,. się lepiej, gdyż skradli towarów za dwa-
z~eż~mmldo 'te.;j-"pO'i'y150 deklaraCYJ· ','. ryce; gdZIe rzą,d umarzał pozyczk~ zaCl!h" . d" f b. l'dk' '. ('zieścia rubli . 
. i~F~:yka·farb malarskich; isthieją;ca oaro~gnięte . w: czasi~. wojny domowej, emIsya ,pa- . (~) OOC~łdY . r01~8~.r~?Z~O~~io~łyleJ w:~ l (_) Przez balkon. do mieszkania pani W • 
. ku,:;:cożwija',si(j} pomyślnie. ''\Vlaśc.iciel roz;' pierów państwowych. wynosi. 74.°/0' I We Id)~erw~ze. pOh,rocz~. . t ~.~ wy ' .. i~iste. l w domu p Abla!Jrzy ulicy Południowej 
.;ś:Zlerz~:ob~Ol:ile:awO'j,G!l.'<'dzia~ln~śó"i:~odaje Frttncyisi~ga,tyl.~o.c:yfrJ ,.410!fnpor4h~o ~1.ug knyc~C1ą~,ll1ęY~I'rnPrz2e;6~4 rs: dostali ~i~ złodzjej,e wczorajszej nocy i 
oddzUlli :yvszeJklehpr~yrząd0W'1 'efe~towdla kontrybucYI memIeckleJ+ Angha wykaZUJe lynl~ °lmOu6~11 a~!J, og~ e. 't' "W" "~ \ skradli ws~elkie kosztowności futra gar . 
. t' t' ,.,., .. f '28°/ R ' 'r'owadz>lua w tym cza- czy 1 po , o Iti" z WlOIS y. , p,OlOW I .;.:. .... ..,. '. ,;. " , 
ar;:,ls ow", '. ..' ,..~.,"" . ... . • cy .r.ę. 10' . 08y~~ P "~ "/l " _ natliu- z odpowiednim czasem r. 1885, do-! de~'obę, nawet obrazy ze SClan yr obu p~. 
"i:Zakćtz!~, .. Z .. POWOdP., 1Z ~lo. fab.FykaCY .. l,.a. s.~e wOJn. ę .. wsC.hodn .. Ią, dos,z~a d.O 78 Jlroc.e~., h d . k .•. ł,.:· .... 15.87°/.. '.' . !ko.Ja. ch podcza.s g.dy w trzemm p,okoJu 
·t~a:nentu>uży~anąr; bywa meJednokrot~le a- tow. Au;~trya. ma. 36 proc"a ostatme mleJ- c o y pOWIę BZy y SlC~ o :' .0'" k T mieszk'ańcy spAli jaknaj spokoj niej i Straty 
mIma" .zabromonemJ;ostało surowo "tlzywac sce zaJmuJą, Nlem~y, po.19 proc. ..'. . ~--). Zar~za, n(l .pt~ctwo panuJe~ \~.o Oley,! odobno bardzo znaczne " 
nie w sklepach. spożywczych papieru ;i;api- ,orz .. e,w'~.,. sz.t~c.zne:. . .. poc.l.: tl:lJ. ,; nazw. ą wyrab. la ~ł? ~me za ... sw Kall, s;klem. ' s~~d .~. odz p1,'z.,ew. a.c [V . . . . " • 
sanego.., .. ' '. . w Dl'ezme meJakI Kornfelcl masIJ z ro·zme zaopatrywau!1JJest w dlOp domowy. Za-I . 

Komitet :iJiuźeum.'; przemysłu i rolnictwa zmaitych ma~teryj organicznych, jako to: o-I raza ta jest bardzo . wa~llym, cho?iaż' nie- ". KI~,ONII~A,.., 
otrzymał podanie od grona ziemian, pra- piłek, liści, słomy i siana; Masa ta nie u- z1;>yt w:-solym,~rogn?,styklem. Prawlews~yst-i\.RA J O W fi' ~ l A G nA N I CZ N~. 
gnącYG4.:u.tworzycprzy instytucyi specyalny st~puje w niczem, najlepszym gatunkom kle .t~blegle ~Illd.etUIe .... ch~lery, poprpedz~!a 
sklad\ nasion",roliriczych 'pod kontrolą; sta~ drze~a, a ną~to jest dgniotrwał!b' . Metoda mmej.·lub Wl~ceJ zaboJcz,a. za~a~a; ~la drop, . Warszawa. Z sądopJnictwa., Wpisy 
,~yi; dp~,!,jaącz~l,lleJ;~ ,. . chemICzna, uzywanaprzez Kornfelda, zasa- to tez zaraza obecna Irlą~e me Jest hez sądowe w sprawach CYWIlnych pI:owadzo· 

iYleIni~t:3:l~;'x,śj~~~,:sl~a~al ri,:,d(oż:i}Vot?1~, ,!y- wsch.odni~,. to uczyła języka. ar~bskiego,Tcfc-go; w poczdamskiej 'szkole . w?jsko;:j; I je~'. stano:vi, .. ~ ta.k~e,-by ,syn jej;oncer . ar~ 
gl1allle:,W1.hOW,l1,)czym~,·ktora .. SIę oSI,mehłachOCli1ź Jej 'wokabularzmemleckl bll.rd.zo iZ któJ:eJ. wyszedł 1' • .1884, ze stop~llem'pod- mIl ces~r:skIeJ, . zaJął. przy d~orze waszej 
skQmpro:niitpwa6 dla p?Ja-oh1'ześciam'na; po-byJubogi.· ~' ~e~. sposó~,' kosztem cu~·lporuczUlka.; '..,' . ,.., 1NY~O~OSGl nalezne mU,~t~n?wlsk~. . .. 
zbawiljIi!l1)Ublic~llie"\V8ielkich, IJraw ima, glych mozołow 1 meprzehczonych upgko".t" , •. . . .,... '" /Sald Ba:gasz,dawmeJ JUz p,oWmc1?mlOuy 
jąffek.sltol!fi,skow,~ł.; > ,'. , . ~'zeń, zdobywała dach i, chleba kawałek dla l IY.' o tem ultuun.tum, oparł m~ SI~ stano~czo; 
·;~·.Prz.:y'b.y.:wsz.y da. Eu~opy,Rute~ ,ll1ezw~o,; dziecka i dla 'siebie. . , . I wskutek czego, ,eskadra memleckaotrzy-
cznie ·poślublLkClęźmczkę w Berhme; .. Nle- . Ale któż wypOwie Cierpienia tego serca Było. to w maju ,1',: 1885. ; , I mata rozkaz, . poprzeć sjl~ wolę· cesarza i 
stetyk;'::szczęście ich. byłobar9zo krót~9-kobiecego,kiedy 'Yieczorem, si~c;l~ąc przy SP?kojne . wfbr,zeź~ zahzibarski~ l!le~Io l wtedy dopiero, .zwalc~ony, uległ sułtan:. : 
t*wałe..Wy,czerpawsży ,. swemą.łe iaso~y, oknie~wego nędznęgo pod~as~a, wpatry- od kJl~u ,ml~slęcrmez,wyklelllu ozywlemu. Sta~l:lJwsz'y na taraSIe ,Pałacowy;m, c~ostoJ: 
;:d.'aiernIlią::B~ukalRuter pracYi. przygoda Je- wall:!. SIe W cOraz krótsze dm ZImowe! 'Ja.k I Okręty melmecklG krązyły bezustanku po lny pOl?rędmk kazał. ,dac sygna.ł l po ChWl
go,'za1hknęła l!.rzEfd • I1!nl. dri;\Vi do !Ś'ży~t- \v b, ol.e.ą~jr,m.' mirażu. przeszłość. wskrzes.zona II w.odach sułtana;.ruch .. liw. oścz.a, Ś ta . bttrdz. o' i li ujr~ario biaJycieJI'WJ. 'uioslej' postaci, wy
kich znacznych domow,. zaJIDuJ!1cych ,Ęl1ęhan- 'S ta wałą, jej na oczach:' wiatrnadymałża- niepokoiła, Said Bargasza, który, oą. lat! siadafący ze sta.tku admiralskiego, za któ. 
dlem .wywózowym; ':Niezadlugopj.ło,dapa- giel jej barki arabskiej, on3-zaś,siedząc I dziesięciu llast~pił pO Sa id Med-4idzł e, , bra~ l rym to cieniem postępował świetny oficer. 
,;r.~;;W' o]óiopn~nędzę .;popadła.' .....' P?,śróc1 s1"ych czarnyc~ < t~wa~żyszek, , za~a-! cie ~woim. " • " .• : . I' .: I Była to Bibi:SaIina ~raz z synem s:voi.m . 
. :;~ Zonżony :' fizycznie, upadły ona . duchu, plała' oczy Y" roztaczaJ!1JceJ. SIę wyspI8;złe- Nle~aW8m,komlsarze.,:ce~al's.cy. wysł~~H Lat~ nęd~y l wy~na ma bardzo zmlemły 
zwalcz0ny::,tubską;," Ruter żMząF ··niIr'nąc. ~ l~!1ej, Zan~lha~ze.Ł~dygl palm,:, c1um~e I zo.stalI .~ gorY',Sagara L Nltll~(Jy . iog. ł?Slł'y rysy 'pl~kneJ arabkI; ale gdy zst,ąpila na 
po . upływie 'lat dwu· umarł,' zostawiając wwrzchołk1 7drz,ęw mOrigowych,chwlały, SIę pauowame SWOJEj .. nad całYI4 urodzaJnym Zleml© rodZInną, gdy odetchnęlatem po
żon~młodą przy kolebce, 'wktór'ej 'spał pod!agodnęJll ·'tchItieniem., wietrzyku, zaślo.bszarem, .co Iezywprost. zaąz~bar6kiej :wietrzem ciepłem i litgodnem, gdy zoba
synek;, wich szalonej miJ'ości. zrodzon1'., mury wyśokie, dachy czworo.kątue, ·.wysmu- \ wyspy, '~lucza do Afryki wschodniej.:· . [c~jła ten pałac, te ,drzewa, te mury i wszyst. 

"Zaiste, smutnęto,.·byly.dlł1 dla teJ D1e~ kła wieża i ciężka sylwetka pałacu, tonęły. . Podmecany przez Anglię,.sultan pl'ote-: kle te Czarne twarze,cp się:przed ni!! ko
b?g~ jd,o:sarilęgó, >dn~ .muśiała' wychyIic z.wQlIia V!e ~gle . jas~ejF{)ieplej .. Z ~óry I~tował przeciw temu pogwałb~niu p~~w je.gol rz.yły, u~zuc~e ,dumy k,azalo jej podnieść 
kIelIch ,~orJ~zy. 'NaJpIerw ~wr?cila siępa?d .spok.oJ .&ł~bokl, z a~łu, tryskały,;bl~·ll tak ~aleko ~JsUl:ąl \'lwe szalenstwq! lZ Oh?lal !głowę,~ c~erplell1~m bOWle~ zdobyła pr~wo 
ona ~ ufnosClą dob!ata slVego, .. su~tan~,skl'. mlgotll\:e l, przy. dZWlę~ac~ pIeSill, I pl'ZeCl~stawlc . s~~ę; .ty~.aneksyom men-, umrzeepod, t~r;ll p~lmaml, c~ j~ ciemem 
bł~ga;Jąc, o J'as~ę<··, Sald ,był" gh~cb~ . I"me marz~c-o ml~oścl, o kWla;tac~ 1 sIoncu, .roz"l' praW~l?nym •. Nwm9Y me z w.racałyna to \ swym w d~lec.mstWIeprzyslanla.ły.. 
ugIęty; slOstr,a Jl!z dl. a ,me. g? n.le_ls.t._ma.,ł.a .. koszme USYPU~ła, ... ,.przez.fal§ kołysana,,;., ..... ~w. a~l 1 wt~dy.}o. ~a,nclerz zelazny .~os~a-l Nagle ~a. ~1rz.ab, sp?strzeglszy okien. kG.'~ 
P?tem,powl~d~IaW8Z~ 8obIe' n~l:V.D1e" z,e ,Nagle budzlłi Ją; ,d.reszcz ~od9watr ~llleK ~o~ą wyrzl:bdzlC .~toshwą kl'zy~dę kS!§ClU, balkon,. sWIa~kóV7 lllemych jej pillrwsz9J. 
wI~lc~ tego SWlatante dadz~ Jej lll~l'nl~'1 bIl ° ęzyby,. ostry ,wlatrwclskał s]~prz~zl slhleJącemu bromc . Vf teu sposob ,pa~stwa \ nocy mlło~neJ. Oczy jej napełniły się:pifJkó 
zWnąc, prz~słała . ~rzyk ro;.paczy' krol().w~ s~pary,' d~ l~dl:lbkl, - a t~m~ Vf kolybce" s'Yego •. Pewn.e~o d?l~ eskadra· nlerUIeGka, nym. blaskl?1U rozrzewnienia i mimo tylu 
WIlhelmowI .pru~kleID}1- me w!sł~chałJe~ bIedne dZIeCIę płak~ło, z Zimna l głodu •. 1 pod l'oZkaZamladr:l1r~ła~wo~'d,stanęla sro~lCh ~rob, szlachetna ta niewiasta po
nawet. N astęp~m' pr0h.0waJ·~· za1Dt~l'e~l7nvac: Wtedy zrywa~a slę,'J.ak, sz~l?na) cl:l'a,ph-I w~ro.st:pał.acu sułtallsklego 1 Sald ,Bargasz mysl~ła, ze niczego nie żałuje i że błogo
sw~ ',spr~\V~ . BIs~arka, ktoreąo' gWIazda wy ~rz.;;k l'?ZdZlerał JeJ. pIers. l przY~lsk~~a I mogł wIdzIec przez ~twarte str~elll1ce okrę-,. sła Wl w~pGm~i~nie szczęścia utraconego .. , 
~w. 1 .. eC}1. a ..... ,Juz, bla~kler;t ,ę~dOWY, :,"-. 0,,, d. ep~hn. ął. ~o Sleble, lllemO~lę,gotow .. a ro. zp. ~.uc .. sobI.e,lt~, błyszcz~c~, paszcze .arnlat~~e, J'udczas i .. \V .. tUJ ChWlh; ja,kby dla wy.n. agro .. (lZeUia. .. 
J~;: memąo~lern~ei 'Jaklz bowrem z~~ą~~~ łODO, b~ mudac pokarm l schrolli;n1e. .~ledy w forCIe salwowano admu:ała, - wy- Jej, SZ~pn[l;ł gŁos przy jej boku: "Oprzej .sjlJ 
mogła. ffil€C polItyka' pruska z tern żaJsclem DługIe lata upłynęły w ten sposob. sladłs~y n[~ ląd ze swym sztabem, udał SIę na mm e, matko' oto sułtan nadchodzi i 
familijnem i.co obchodźikancle:r.a~e13:zne- R. ~8701 W .tych s~raszn;ychch~ilach;bY~ldo kSIęcia. .' .. ~ wyciąga do' ciebie ramiona." , . . 
go, ten ,dale~l '~aką,tek oceanumdYJskie,go, ła ?na, tam; słyszaŁa. zgIełk bItew, }ęk~1 Wprowadzony. na pokOJe, przemÓWIł .,w.' *' * 
wyspa ZanzIbar? ,.~ .;. . . umleraJ.~c!ch,kltj,twy mat,ek oraz WdOW,lj te słowa:.. • .. ," . ...; i * 
Młoda matka znalazła SIę WIęC, bez myślała, ze nadeszła godzllla kary dla tych, '~Oesarz memleckl, pan maJ, zIemI mi ,Spoąziewajmy. się,'· te~az, że dla .wYJ'aśnie-

schrouienia, bez opieki, bez środków do ży- co sifJ okazali bez litości dla niej. Zdu- do waszej wysokości misyę:hardzo przyjem' ma. dZlwne~o ZJaWIska, które nagle uczy~ 
ci~', s~ma jedna }?l'zy tem 'dziec~u płaczą- miała przeto ujrzawszy; ze, przeciwnie, ną: o~o. przywiozIem na mym okręCIe księi- niło z p. Bismarcka obrońcę wdowy i sie-
cam,z gl~du. ' ... ,. . .' •... ,Bismar~ tryumfujący, wieńc~y ..swe c~oło, nęBl~I"Sa1imę, siostrę wasz~j wyso~ości, roty, _ . ewne D dniu. m! d fi. 'ki 

,Jak lWlCa,szu~aJI1?a .. ~Upll , 1Z. ~ą WzUl.O~ pa.lmaull. chwały. w' apoteOZIe ~rw~we} .. , ! zaślubiOną przed l~.ty, ;cl~vuc1z1estu w~er~e- syn Bihi~~alimg· med at ~o y o cer ,prus e: 
slą: coawat5ą', GO Slę w maCleI:zynstwI? cze~plerl ZWątpIWSZy w~encza8 o .sprawled~l woseł 11 mu p~dc1aneJ?lu nnJJasmeJszego pana ł ll.~ę", sal'za niemieckr~Q'o y y. wan~ przez c 
zacz§la SIę .pasowa~ .z. ŻY .. ,Cl~m. ".: wz]~Ia; S.lę .. ~~ I o. S.łu.szne,~, .p. ra. ~~ ... e,. ,P.rZ .• YSlęgł~ .soble z~ S~~l słus.zm0, ,w~zutl:b .. Z"dost.oje, .. fts. 'tw.,.,., Pl'ZY.Wi1!3j.ó.w., dział Kruppa 8~łta~~~a~te, .EI~Yk.pomocy 
pracy; to ~aftDwała drobnostkI, )doryulJeJ na nczym.c mŚCICIela ,1 podwaJaJf1c WYSIłkI, I oraz mIenIa, Woląpan.a', męgo Jest,. by ,,., anzI aIS lm. 
paluszki ' czaródziejskie' nadawały piętp.o wydeńozaj~c się, trudami, zdoŁaŁa wyks.ztał:-l ksililźna 'odzyskała. wszystko; co . wla&noś6 li o N I E C. 
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nych w sądach ogólnych, będlb od Nowego' brsy p.apierów spekulacyjnych uleglypo-I -: H (2~) paździer!l.iklł.; w rynku w ~. :rom~. 
Roku w kasie gubernialnej, któ"rej kwit za- T E LE G RAfli Y. ,wi~kszeJ części bbriiźce. Obroty reutami 8Z0W~e,. po:neCle brzozIUsklm, na sprzedaz JałOWI. 
ląezany bęil.zie do podania wnoszonegó do __ były bez porównania mniejsze niż w dniach zny l zreblQf, od Bumy 1,010 rB. 

sq,du. Od kilku dni w slj,dach warszaw- Petersburg, 20 patdziernika. Komitet mi- ostatnich; pożyczki rosyjskie notowano ni- 'J:HLEQIU ... '\I.~ GlEl'..no lVE •. 
skich zaprowadzono datowanie wyl~cznie nistrów postanowil następują,ce czasowe żeJ. Giełda zbożowa usposobioflll! była o
wedlug starego stylu. spale, notowania pszenicy, i zyta obniżono 
· Tkacze do CeRat'slwa. PrzybyJ: do War- przepisy: Blacha. z~graniczne~ produkcyi, o 1f2 m. , . " ". . Gialda Warszawska. 

azawy' ~gent fabryki jaroslawskiejperkali, spr~wadzą.na na wyl'.ob naczyn, w kt6rych Lon.~yn, 2~, października. .Bank a~giels~i I ':lIł(huoltlcoiIC9m giełdy; 
Zinowie1i,. celem. zabrania z sobl} kilku-produkty naftowe wywoŹI1 si~ zagranicę, POdU1os1 dZIS dyskonto o 1/2% a. lruanOWl;' Za weksle królkQ!etminllwl 
dziesi~.Ci.n. uzd~lni.on.ych robotników .. Pa. n wprowadzan!'!, być może na wewllp.trzny u- ciez 31

/ 2 do 4°/ • nli. Hm'lin","; 1<10 rnr, , . 
d -l d T Ii '1l .... ,o " LOlHlvn" 1 ~. • • 

Z,. wYJez za rown az o' Omaszowa l 0- żytek bez opłaty cła po zloteniu na komo- 'peterS!lUfgI9 pazdzuirnika. Wykaz banku państwa.z.d. ,,' l!:1ryz. II 100 • fl:. • • 
dZI. . . k . b . . .. ~ , . lSpaźdtiernika. Stan kasy135,123,454 (przyb.659,!i71), 11 Witluefl }l 100 II. . . 

Ubezjiieczenia.·Wydane jest rożporządze- rze aU~yl za, e~pleczaJ~ceJ Je w ~owneJ weksie zdyskontowane 19,945,800 fprzyb.1209,488), za-
nie ażeby policya pociągała do odpowie~ wysokośCI. J ezeh blacha po upływIe ter- 1ic~Jd ~a papiery. pub.liczue 2,394,603 (przyb. 11,923); Za papiery państw!!w8: 
c1 

·'1 ś' d' 't# . t t···· k .' b d' .. zalIczklnaakeyelo0l1g.1l,254,890(ubylolO.340);ra- List,y Likwi!l. jir.Po!.' •. ' 
Zła no C.ISą oweJ a~en ow owarzys w a- mmu aucyI me· EJ Złe wywIeZIOna w PO'chunek bieżlJ:cy mlIllsteryum finansów 53,.172,492 ltoB. Pui:. Wsohodnie. . . . 

sekuracYlnych :zagr~lll~znych. staoi naczyń z produktami naftowe mi mi {uhylo 3,529;280j;inne ra.chunki biez=!ce 58,593,527 Listy Zt's. Ziem. i 691' .. Ser l. 
Z powodu zdmknzeczlt szkol y og1'odniczej d .'t . t· d kI d . .k (ubylo 453,345);, zastawy ,Qprocentowane27,91l,565 .. " "Ser. II do tV . I ., ł ~ . , . O WIO za granH!A1 o o s a a1!l.cego au' fpr"'yb 22104)' '.' L1BtyZlł,st. M; Wltl'nz.l:ler l WIe n UczmQw ,zg aaza~o SIę z zapytamem • . '. ~ '. 01'1' , " • , • •• ' , 
b .. ie mogli odbywać dalszych stud ó~ cy§ zllIdaną, 'b§dzle natychmIast oplata cła, ,peter~bur!l, 19 paźdzlerntk". WekSle na Londyn 227/~, "" " .. II 

czy y n .' . '.' . y. l". . . na Hamburg 19411" na Al, stel'dllm 1155/s, na Paryz "" II' ,,111 
ptltJrtycznych\w. ogrodZIe botamcznym w czy I, ze utraca prawo do zwrotu zloz!,)neJ ~I1/ł' 1/2imperyaly 8,61, rosyjska premiowa. pozyczka "" )! n IV 
Petersbmgu'., Dyre,ktor tego .ogrodu p. dr. kaucyi.. l~ej emisyi 240, taKa7. I1em. 2221/2, rosyjska po- !,isty 7.\I6t. M. Ma"i Har. '. 1 
RegiJi' dał:. 0 .. dpo.wiedż ,.,.OgrodnikowI.· pol- B. ukaresit20 października :Możliwość ~Y~/zka rnz l'ok~ 1873h15d9. Ib, ~.I931PoŹ7G~ .. fra WBtchO~taia ....:: . ,',' ,", In " ck.··"·... k kt, '" . '. • ,,9 2 , }lOZ. wsc o Ula" ł; IQ,rena.z.o 
S ~e~u, 1.Z i n1?-k:natJ;!.·hę .. Pkr3; . ycznl1

k
' -,mozl~ okupacyi rosyjskiej jeszcze nie przeminęła, 1~6f8'ó% listy r.ast. zieńlsk. Hil l/" akcye rosyjsk. Gialda BerJil'ilka. .". 

przYJDlo~ac;y o yc i tOl'ZyU onczy 1 l . b ; . wieI. D. 2. 263lf,., kolei kursko·kijowskiej 358 1/" Ballkqoty rosyjskie I'll.rll,z;. • 
kurs. w.szkolach rządowych, , a e zaUlffi y przystą,plOno do tego ostatecz- peterBburski bank d~Bkontowy 780, warszawskt'" "tla dOllt. 

,T(1lesa le/carska. W kółku młodych le~ nego środka, Rosya zamierza jlożostac w bank dyskontowy 312, .rosyjski .hank d' '\ hndlu WektJe nil War~zaw\l kl'. 
, l' kł" kl' , . '. . . •.. zugr. 3321/ 2 , petersburskI 'bar't mlgdzynurod"wy 48S, II l'etursJl1ll':': kro 

karzy.~owst~,Jll'QJe t u uzema ta sy e- postawle wyczekuJllIceJ. W kazdym raZIe dyskonto prywat.ne·41/ł6fQ.' "dt 
kars~eJ'"P~~rwsza na.~ada ~stlJpna odbJ'- nie ma wątpliwości, że·Rosya nie pi'zysta- ' Berlin, 20.paździerr.ika. Bilety banku rOR~jsk~ego " Londyn' kro 
la SIę W dnIU onegdajszym l w zasad~Ie· . d d b . . t 193.60; t V

/, hSGy Zł :.1 wne 60.60, 4% lIsty lilrwlIlll- ,J .,.' dl. 
. lit' stał:' '.' . t . Ule Ila za nq, ugo ę z o eenem m1ms e- {l'jne U.5.40, 5"', 1)(.:;J }zl:a wBllhodr' o. JJ e, .. 59.60,., Wiedeń kro 

proBJ?bl' Z~II . przLYJę,{" t d 5' rymn. D emisyi 59.00, .. ,oJo pożyc:o:lr'l. z 1880)';'85.60, . 5% nyskolllo (Itywatno 
. ' Z Ząg1 al.a. " a11., rage ya W -ClU listy zasta.v.JB rosyjskie 96,40, kupony osInA 323.10, 
aktach Jana Gadomskiego, odznaczona na Diurdiewo, 20 października. Dziś o go- óO}. po·,yny.lr ~ p. ,liliowa" 1864 L)ku 144.30, taka~ z 
konku~siejmieniaW. Bogusławskiego? dzinie 2 baron Kaulbars wyjechał z Rusz- 1866 l: 134.75; r. c~61~anł!:u h!Llld,o~ego ,83.25, dy 
w szla z druku nakładem Gebethnera 1 k' k" lo' • "I> P l k akodtoNego 73.50, ..Jr. ze!. WQ.,.qo:. ':"1eo. 2S8.~0, ak-y :'. .. CZU U l S lerowa:!. SIę plzez <uom· a an ę eye l(rel'ytuw"'austr.vaclue 457.50, naJl'0WOv.!L po..:yczka 
Wol:!fu.. .., .' . , . wprost do Sofii. Rejenci i ministrowie wy- rosyjskR. 98.10, 6°flt relltll rosy jako. 111.25, dyskonto 
· Talllego zbIOrowego,. wydanIa. ,.pOWHlSCl _ .; . . ". tl0/G• pry\vat.n<l 21/S %, 

Giełda Londyńska. 
Wel!:9ltl II!!. PetorBIJIlrg. . 
Dyskonto 4. 

5l.90 
10,50 

'41.80' 
8460 

94,-
100.-
100.75 
11)0.76 
99.75 
99.-
99.25 
99.25 
96;uO 
96.50 
95.':"':' 

19360 
193.50 
192,9& 
192.80 
19180 
·20.39 
20.~6 

16275 
. 21/8 

61,92'/2 
IO.hl 
41.85 
8476 

/·9UO 
1100.-

100.80 
100.80 
99.75 
99.-
99.45 
99.30 
9660 
95.ÓO 
95-

~93.30 
193.50 
19~.-
192.76 
191.60 
20.38'/2 
20.25 

162.80 
23/ • 

Elizy. Orzeszkowej wyszedł tom B3-ci, za-, bI~~a~ą .~](J . do Tyl'~owy;. n~tomlast zape- Lon~y.n, 20 pa~dzier~ik~. Konsole lOO6h6' po~ycz- DZiENNA STATYSfYKA lUONOSCI. 
wierai .. ,cy nowele, Z różnych sfer.'" WDlaJą 1Z me uda sI~tam za~len zagen- ka roslJ,ka ~ 18J3 r. ~7 źs: . ... 

.;)'1). ." .,.1' .. ',' ' . #'.. Warszawa. 20 pazdziermka.larg nil pJaou Wltkowsk18- MaHorislwa zawarte w duiu' 20 palid~iernika: 
;Hlstory~. powsz~chneJ. ]3eckeraw przekła- tow dyplomatycznych obcych mocal'stw. go. Pszenica sm. i ')1'<1. ---, pstra idollt"l! W parafii katolickie} ,-'-' . 

dZlepols~Im~ukaz'1ł sH~.~eszy.t c~wa~'ty. Diurdżewo! .20 października. Stwierdzono, -; bh\l:a l)70-600,wyb()r~wa625....,.650;źyt~ W parafii ewangelickioJ 2,a mianowicie: Ferdy-
_ lubhn. Zd7·owotnosc. 'tV mIeŚCIe sze- ./ ." .• . ' ,,'. . wyhorowe . :--f8.5, . BrednIe -..,--:--, ,wad~l. nand Weber z I<L'l! Loth,. Henryk: Lange z Ottyli~ 

. '1 ... . bl . .. . k l t IZ rZl1d bułgar skl okaZUJ e uwchec 1 prze- we --400' JlIezmlf.llJ 2 14·orzęd --~- OWies 26u Karoliną Rudolf. ' 
rzy SIę coraz s~ ll!,eJ °NDlca .. II sz kar ~H·ynal· śladuJ'e rosvJ' skich poddanvch p;zehvwaj/b' ,....300, gTJk~ ----, rzepik ll;tni ..; -,' zimowy - Starozakollnych....,. 

-Radom,. ,Loza7'y. a.l.o war u u- ,f'. J. , , J'_o rllepak 1'1).1>8 :;:im. -----:,gt·och po~ny --....,.-. Ztilarli w dniu 20 października:' 
tajka W powiecie opatowskim. spaliły się eych w Bułgaryl. Genera! Kaulbars?- eukr.---:--, fasola.---- za ko.~ec; .kaszaju-· .. Ka~i)iicy: d,,~et;i49 .lat 15-tll zmarło, 11 w tej 
dwie stodoły. Na folwarku BIelicha pow. świadczył rejencyi iż takie postępowame glana----,JllclITlI1enn": --o gryc.?.~rnba.- l!czb~" ehł?pco\'f 6,uz1e.wc&if,t Oi d~rosty~h.S"w tej 
dkf' .. d ar ia todo! . h' #.' . .., , --~ za pud. l' JWle:tIOUO pqzenley 150, zy- hczlno m~zev,y9.u '1, kobIet 2, 8. mmU')WlC18: 

ra .0I?l!l., bZ po PWeS' 'kls 'k' al ~plerz, wYWOlaC mUSI povvazne następstwa. ta 350,J\)OZl'Qienia -, oWlla200, gtochupomego Monika Kasprzak, lat 28, Marjanna SkohiB, lat 29, 
staJ Dla VO, ~ra;. " . te U?, lm eSłe,. pow. . Bukareszt 20 października. Zaj~eie Buł- - korcy. .' . . '. '. . . . Ignacy Kuropat'Yn, lat 24. '. . , .. : 
radomskI,~~pahJ:. s~ę ,don~ mIeszkalny l dwa ..,' .. .. '#' '. Warsz~wa, 20 paźdzlermka. O~OWIta 180/~ z ą.kcy'z~po . Ew.angelfcy; ~}.afln~ d;) lat II\-ttJ zmarło 8, w .taj 
składy ,drzewne. Ogólme ; straty wynoszą, garyI przez Rosy§ me spotka przeszkod ze k. 9%.Stosnn~k garnca do wlRdm 100-:-307'/2' Hurt. l~czb!e f1Ll~pco~" 6. c1"t8W<l~f)t' 2;dor~lych ~'. w t"j 
okóło' to OOOrs . strony mOCarstw z powodu że Rosya po- skład za :Wladro. kop. 824-~30'. za garn. ~68 lIczbIe .męzczyzn l, kobIet 3, a ml8.UOWlCle, 
· .,'. 1 • ...., .' .. ,' ." ' ',' . 270. SZYUkl za WIadro kop. 8303-8!l2',..'.Ila garUloo Jan Wllh'elm Herman' Daber, lat 64, Dorota Fech· 
.. - Włocławek~ZawląznJesl~ tu towa- stanowlfa. dap pewne gwara.ncye. kopiHjek 27~-274 (z dod. na wyschIl.20f0)..ner, lat 62, MaryaSchultz, lat 44 Emma Netgor 
rzystwo wioślarskie •. Ustawa :z;ostała już Wiedeń 20 października; Do ,;Neue. Petersburg; 19 października .. '. lJój 'w miejs~u 45.00, lat 41. .. ., . ' ~ 
zatwierdzoną. , . ',,, . . ;.: PllZ.?nl~a w.m.l1.60 .. LJyto~~ n;. 6:80. OW'les w m. . ~t,,:rozak(lnm: <l,.l@Cl ~lQ lat 15-tu 1'mI1r1o"-, ... tej 

-.:..' Skierniewice; . Lidytacya. W. dniach fl;ew . Presse· donoszll:, z SofiI.. Gadban 4,20.lionOple w m. 45.00.Sumue lnlanue wm. 13.50, l!czb~e ,cJ.t~pcow- d"lBI;VczlJJt.-; d~r()9lv<:b:-, w tej 

27 
. 28 b . db r. I: t efendI' dor~czyll'Z1!ldowl bułgarsklemUno-' deszcz: . . . . llczb18 m\jzczyzn -,koblet-, 1\ m~anOWICl6: 

~m.~ -m . lU., ;ma Sl~ o yu .~y a:. ,'. " '.' '. Serhn, 20 paź~zlernlka. PszenIca ,145-168, na !!-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cya drzewa w leśmctwach Lubochma l tę, w ktorej w Imlemu rZ!lldu tureckIego, list. gr' 1481/2, . Zyto 121-1~!ł, na paź. 1223

/., na liSTA PRZYJEZNYCH. 
Radzice, .oszacowane~o . na 91.00Q rs .. ,0 domaga si~ odroczenia terminu,. naznaczo- maj cz. 1,29

3
/.. •• H . HoteIVictori&~; !3astiit z Verviers, Ru-

- FałszersŁwQ ple",~dzy. W mwsc;e nego na zebranie si~ zgroni.adzenia naro- ~~dr~,~19 P~~dzl~rmk~Cukl~~3HI ~V\Ln~ ~r •. ~.J noml- donhahn z. Bonn; Sla;Wemck\.z Warszawy. 
Szczebrzeszynie znaleziono w mieszkanIU.·.. '. k .' '. ';' i.,,'. . ;, na. me.. mI lElr . ur~ awy, ł, sp~ OJnle~ 
f, lc e Lud ika Blikowskiego fałszvwe dowego. Ja o motywa przytaczaUot.a, lZ L1verpool1fl pafdzler~lka. SpraWOzdanIA poollą,tl;owe. Nr. 42 "Gazety Rzemieśln'iczej" wys;t;edł 
e .. z .r. a... '. wd '. '.' '.'.. . t . "t· 'k' '. 'k'" ... R. o. sya nie zgodziła sil> zarów. ri.·o na. 'wybo~ PrzYP.uBZC~IUY .. OJ.lrot 8,000 bel;. staJe" ·DZl.enny d k ' monety, d~u zlesto). :plę nas Q~ opleJ OW-1 .. . .... . ~ '. . . .' . dowóz 10,000 bel.· . ".' . Z ru n i -z~wiera. Treść N. 42: Li~ 

ki, oraz }yzkę. dq topienia metalu.: Sledztwo .ty, Jak, 1 .na z:"olan.Ie sobra~latZe mocar- . t.lver~ooI19 października. ()prawożd.lI:o[!cawe.Ohrót sty? wychowanlu,prze:.;Ę. K. -:- Biblio-
w. toku;' , , '.', . . . . . stwa me ,pOWZIęły Jeszcze zadnego pasta- B.OO(l ,j,~l; ."; tegQ'lI1tBpel~ulacy(l 1 wywor, 1-,000 hel. graf la. - Bezstronna slowo w kwestyi no-
: . p d'" ·t, . 'N' '. t'l! a' 'du 'j:, się" .. .. ' ".' . :,.' .,.\ Stale., ).bddhng amer}'kanska na lt. inr. Ol/U' na . t' . śl'· Jó ~ 

.' '-. 0. W.yz.,I\~." '1 .oriOS l: oW}~ )" .. r IlOWIemaco ,do osoby .kandydat,a na -tron k. w.': maj;51/a, na. cz. lp. 53/32 p. Dalsżodo:tti8Bienie: weJ UB awy l'Zeune lllczeJ, przez ze~a 
ieod l~gostyczU1a 1887. r., zosta~llI, P?d bnł arsJd że wiele kwest . dót cz c ch 001111a good 41/, p. . . Swilbtkowskiego (dokończenie). - Kronika 
wyższone pensye wszystkICh urzędmkow. g. ' .. yJ y ~ y !~Manchester, 19 paźdzlerplką.,Wa.ter~12,Taylor61/,; ogólna. -Pytania i odpowiedzi. - Ofia-

_ Cyganie. ,. Peters..Wiedom." dono_IBułgarYl, pozostaje Jeszcze w zaWlesze- \ Water 30 Taylor. 8 II B' Water 20L61gh 71
/" Water ry. - Rozm .. aitoścL - Listy. do czytelni-

O' " • "dv "'-' ś~' '. b 'i . . e nakonie B l' a' a' . est 30 Clayton 8 Mock32 Brooke 8 Mule .1(} Ma- O s~ą! IZ meza ,,"ugo maL~aPda): prawohza bra- n u l z .'. . c. kU g lYb l~~I~~anlb J yoll .g118, .M:edio40 Wilkin:son9'/s, 'Warpcops 32 ków. - g1'oszenia. - W odcinku: "Brzo-
maJ~ce cyg?:~oll1ro~Jlia~nlRs.wyc O. o- postanoWIeman~I tra tatu el' lllSJl.lego. Lees 76/fJ, Warpcops3ilRowland8, Double 40 za,", przez N~ Wagnera :(Kota-Murłyk~) 
zOWlak w mIeJscowoścIach' zaludmonych. Weston87/6• Double 60 zwykly g. l1~/ł' i 32" 116 (doko:ftcJlęnie )., , 

-,Niedbały, dozór. We-wsi Sobieska osrr~. !lnJIE .,',lI,IADOMn.SC:r lTA NDLOW ll, yds 16X16 grey'tk!"uinv z 32/46 ~,mocnq. Do niniejszego numeru "Gazety Rz~. 
Wolo o~ożonei W powiocie :Ktasnostaw- llU.1I U UD fI . New-York, l!! paźdZIernika, .Bąwetna 95

/16, wN. Dr- mieśl.niczei" dofi'cza' SiA dla' wszystkI'ch 
•. <~/ P i.. J.. ';' . . . ' lear'W,8 t3/ w ' . J '1J ... 

skIID,małzonkowl.e . Bablelwy6zedłs~y z . . ." .B" . prenumeratorcw l4.t.y arkusz bezpłatnego 
domu, .. pozostawiłl';' 'Izbie dzieciEJ licz~ce . B~rlini. 20 pazdzierni~a .. Mocne uspos~. \' LiCYTACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ dodatku p. t. "Fizyka," przez J. Łubień-
zaJedwie; .dziesięc tygodni. ' Pod~zas Ich bleme grełd okazało SIt;} nI?trwałem.. DZIś .' . .. '.. ..':. skiego, inzyniera. Od Nowego Roku 1887, 
ru'eobecno' i ś"'iriia. wszedłszy do 1Zby. wy- ótrzymano znowu .gorszewIadomośc.I z za- - 11 (23~ Po.zdzlormkl), w. Urll(l~zl~ pow'mtu Gazeta dol .... czac bl>dz.ie na oddzielnych ar~ . . s~ 1'f.., .. ,.. '. '. • • . . • . no\<orlldomslnego, ua trzech-1etml/J dZlerzaw(l grun- '1l'" 

gryz~a:, dZleckn dolną s~,cz.ękę. W kllkagramcy. .Spek~lacya t.uteJs~a przybrała po- tów włościańskich, w tymże powiecie położo- kusza.ch rysunIci specyalne dla wszystkich 
gouzmmalec' zakonczyi ~yCle. stawlJ wyczelg.I,ll1cą, Dleąh~c była ogólnlb, lnych. . ' rzemiosł. ' 
_ W" ____ - - ----- ---.- .. 

1) ,. . . ..:..; Hej! dzieciaki', a uwaźajcie, żebyście. - Tak, tak, dohra kobieta i dzielna ko- podejrzanej ;powierzchowności. Ala na to 
. sobie nóggwozdziami nil:3 poprzebjjaly. bieta jest ta moja zona. wcale liczj,c nie można. Powierzchowność 

JULIUSZ CLA.RETIE~ 

·KAS·IA. 
P r z'ek 1: a d Z. N. 

P~tem spoglądał przez rami~ ku oknu, Ktoby to pomyślał, pę.trzlJsc si\"! na nią, najbardziej podejrzana może ukrywać naj-
przez które widać było młodą, i ladnll! ko- gdy obciera nosy swoim' d#eciom '(mamy uczciwszego pod 'słońcem człowieka i na. 
bietę uwijaj~clj,si!ilw kuchni, między lśnillI' trzech chłopaków; ot tam bawiąsl§w pia-otlwrót. To jest świętą prawdą. Sam zna· 
cemi jak doto rądlami; uśmiechaJ:. się do sku) lub gdy przygotowuje zup~na obiad ... łem człowieka, którego, Slj,dz'bC po jego 
niej i mówił pomi~dzy dwoma kłębami dy- kto by to' powiedział, ze ona kiedyś była mlnie, można było bez gadania oddać pod 

. mu: kuglarklj,i pokazywała .sztuki za. pieniądze gilotynę, lub conajqlllIej 'wysłać na gale-
"- Patrz, co wYIlrawiają te b~bny! na jarmarkach!. ... ry. A jednakże był to nadzwyczajnej za-
Wtedy kobieta zblizała się do okna i 0-' A' jednakże to jest prawda... Oh! to cności człowiek. Zywił i utrzymywał mn6· 

I·Pie.rajfj:c si~,o nie,piek .. n.Bmi, białem. i, obna· cala history~l.: .. Chcecie, to jlll wam opo- stwo osób swoim kosztem i wszystko, co 
Brygadyer Martial Thaurand, siedz!}G nażonemi rękoma,które w tej chwili były wiem. miał, rozdawał biednym. Święty człowiek, 

słomą;' wyplata~em'krześle~ jak na koniu; trocnęciastem; i '~ąk~~wala:te, wychylała Prz.ed dzi~si~ciu laty, opu~ci~em swój daj~ słowo, a przy tam wszystkiem - mi~ 
palił sobie u1ublO~!fI BWIli fa~eczkę przed.,do~- wesoł"zaru.mIJlUloulb .od. ogma twarzyczkę pu.łk l wstl!!Plłenlna: sł,nz~ę do zand~rme; na złoczyńcy. Inni znowuż majl1 tak slod
memżamlarmerYl,na Piene Boufflere. w stronę dZIeCI: . . ryl W departamenCle LW:ioyes,. pomewaz k1ll minkę, ze zdaje się, możnaby im bez 
Dym : unosił si!J."WQ]no,. reguIa,rnie do.gó~ - ~iech.się., ~awią, nie ma żadneg6.w mi to było wygodniejr.gdjrżst:1d1;lOchodzę. spowiedzi ,komunii św. udzielić - a są. to 
ry, unosztllc bladoniel)leskia .QbJ:oczk~ !: t~m Dlebezp~ecz~n~,t:wa! :Zres,ztą to w dZIe- ~ewnego razI! naczelmk _pOWIedZIał: nam, rozbójnicy, których bez wahania.w kajda
kółka, 'które· swpniowq: rOl1;szei'l1;ały .5112 'l Clach,wyrabla .61ł~1 Z~~C~\Il~Śc!.., ze. nada:-zaslę bardz.o śWle~na. sprawa. Pe- ny okuchy.oaleźało. . 
dr~ącrozpływaływ . 'W~JgotnBm, p~wletrzu. - ~!op~aza~ 8~bJe, '~Jaklm ~p~tytem WIen ~)aJster mularskI, .nuzwlsklem OOUSS!l.C, . ,Ale poniewaź dostaliśmy rozkaz, żeby 
letniego ,czerwcowego WIeczoru. . ". b~dttJ pozmeJzaJadac twoJe naleśrukI, Ka- człOWIek 1}ardzo pOCZCiwy, został za mordo- chwytać wszystkich, o minie podejrzanej, 

: Martial Thaura'Q,d 'napatrzył się już do~ sieńko!· .. .. •. w~ny ~ swem wIa.snem.mieszkaniu na.prz~d- więc też łapaliśmy kogo si~ zdarzyło. I tak 
S}'':; w życiu na; obłoki dym~, powstające.l .Na k~mmle~IPłl.\ław, ~a.rnku .. z~pa ~ mIeścIU ~IontmmLIer ł. dot:ychczas ~lle WIa· zatrzymaliśmy mnóstwo włóczęgów, kup
niknące wkoło .Iuf·armatU1ch,podc~zasbl' kapusty l ws~amałe naleślllkl z \VI~ll1amt, domo, kto by! Spl'3.WCl}J t?J zbrodm. Było c6w wędrownych, żebraków żółtych i po
twy. 'Dżi~ j~ż,Jes.t . ojcen;- "r?dzmy ~ od~o- ~worzlj,.c prawldłowe na maśle. tafelkI, sma- to we ~rześmu .. N.acze!m.k na~z pan ~!l.u- marszczonych jak ich własne żebracze sak
c2;ywa soblepo t~udachzycla; W IDllu~klll~ zyły Sl~ .~ szumem. n~patelm: . det; kto!-)' ~becDle Je?~ JUz kapltallem l do- wy, nawetidyotów, którzy bezwiednie wł6-
swym . ogródku, . me, pra&nąc ,~~~zego Wl~ceJ -. Oóz, udały CI SI~ naleŚnIkI? - spytał sluzył SH~ kIlku krzy.zow ~onor?'Yych, roz- czyli się po kraju. Żaden z nich ·.nie był
na': świecie; wyrzekł?yslt;} naJwI~kszy~h. za~ raz Je~zcze brygadyez:. . , kaza~ b:ygadyerom,: 1. całej słu~ble z~ndar- by w stanie nawąt potrącić oj!ia Ooussac. 
szczytó~, ,byleby ~ne byt~Dlus~ony 1M po . K.aslaz~ ~ał1!l odpowledz.wzruszył~ tyl.k~ roe~YJneł' aby.ppdwml8:bacz~me; kazda o· Tymczasem czas przechodził/a śladu za
nie do' Eymonth~ers,: SaInt Leonard lub ramlOnamlt Ja~ gdyby. chCIała. powIedzlec SO?lSt?ŚC o mIme' p~de,lrzaneJ, spotkan,?, w bójcy z przedmieścia Montmailler żadnego 
do Limoges, gdyznadewszystko ukochał swemu mtijzowl: mIeŚCIe lub nn. okohcznych drogal*, mIała nie było. 
swój klllcik w Pierre, :ąouf'fi~rel s~.cije róże; . - J~kiś. ty. ~łupi!c~yz .twojej gosposi być bezzwfo~znie ~o~hwyconąi odprowadzo- Było to coprawda rze~~1lI bardzo tru-
własnor~cZni~, zasżczepl9ne l}>OWOJ ~ mEJ.- me udaje SllJ kIedykolwwk CIasto?.. Dą: we wla~Clwe. mIeJsce ~od strazlll· ... dnlll. odn~lezć sprawcę za~oJstwa mularza, 
lownicźychzwojach opiatujacy trójkoloro-' W:szystkIe .mIasta ykoltcznebyły powla-I gdyz mIeliśmy bardzo mało wskazówek. 
Wlh chÓrągiew, któr,a powiewa po nad drzwi !l- . n. domI0ne o tej sprawIe; rozkazy' zostaly po- .Byla to sprawa nadzwyczaj ciemna. 
mi jego domu. ' rozsyłane do Ohateauneuf, Ambarac, do Pewnego poranku czyściłem swego konia 

Brygadyer palił swojf!ł fajec2;kę, śledząc - 00 to za doln'akobieta -:- mówi! do I Sailltl:)ulpice~Lauriere, nawet aŻ do Bel~ w. stajni; wtem zbliża się do mnie jakaś 
w od (lali bawiące sig dzieci, którezajmo- nas Martial Thaurand, kiedyśmy właśnie Ilac •. Jednem l slowem cały departament był pIękna dziewczyna z 'oczyma czarnemi jak 
wały si'} r~.,uc~r:i61U .. do celu długich . ,żela- wtedy przec~o~z}li kolo je~o. mi(;lszkania. 'jporu. szonI; .' .. . ... . węgle, z ponsowemi jak wiśnia ustami i 
znych gwoźdZl l od czasu do czasu wołał . Byl on dZISIaJ w szczegolme rozmowne m Ale coz z tego? Bard~o pHiJkme Jest po- rzecze: 
na nei: uSlloBobieniu. " wiedzie.c: "Zatrzymajcie wszystkie osoby (Dalszy eiqg nastqpi). 



4 DZIENNIK ŁOpZKl. 

o G Ł o s z E 
W ADMINIS~RACYI ' __ ' SZ'CZEPIENIE ()Spy-q uDZIENN1KA Ł ODZKIEG·O t

J 
oc~rOI1nej ~ył~cznie krowianką, :od.bywam jak .lat poprze-jest do nabycia druch codz]enme .od. 2-3 po poludI;llU. , u, S' T A' WA . C?naSZCZ~p1e~la rs;,a. 

: "o,,"', , Wesrodyl niedZiele dla ~ni({i za:możilych rs. 1 k. 50. 

ROBOTNIUCRFABRYCZNYCH. 440-,-0"-0 Jh' 'nO~d~ :S~~~~~ Cena ,egzemplarza kop. ·50, 

, Ogło$zenie. " . ',. l · Następujące książki. są do naby': ' Zarząd drOgI ,ze azneJ 
cia' w księgarnjachmiejscowych: F'A'B 'R' Y C'Z N O' ·t 'O' D Z K I EJ' l. Ksi~ika do modlitwy dlf!. ;pożytku :. :' ,.,', ",' , _ , ' niewiast polskich wyznania moj- . zeszowego, ułożona przez J. El- podaje do wiadomości, że w miesiącu styczniu 1887 roku na stacyI zenberga. " , towarowej Łódź sprzedane będą przez publiczną licytacyę niżej wy-2;"'Powieści z pisma świętego dla . szczególnione, a. dotą.d nie wykupione towary. młodzie:~r wyznania mojżeszowe- o " gQ przez J. Elzenbergu; , . ~ 
3. ,~rzewodl1ik' religijny dla młodzieży Towar ~ Nazwisko ~ wyznarii~ Plojźeszowego przez J. przybył 'A Stacya db' " !SI Rodzaj 

towaru 

Waga 

ElzeI,lbel'ga. ,',' " ' ] wysyłająca ° mraJąoo- rJ2 4, .~OdJitwr~la dzi.eci wyznania moj- Rolm 'I"' 11 go ~ ( 'S ~ zeszowego, ulozone przez ,J. El· i 'j:l ~ ;::j p:; ~ ~~~i~&M~~MilladdnM~ ~m~~~d!~~a~':~~lZ~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nek i.,~la :chlopczyków). I '1 5. Księ,żka. do ~ czytania, zawieraj'~ca 1885 
przedmioty dzieciom najpotrze- Listopad 11,28928 Petersburg Jacobson bn:i:ejsz.e" ułożona przez J. Elzen- . " 12 2659 Pruszków Silberman berga. . . '" 16 768 Nowo· Mińsk Griinberg 6. Wybór bajek, powiastek i, powin- Grudzień 11 21361 Sosnowice C. Uhlig BZlJ.w,ań,do użytku!D,łodzieżyprzez " 12 99491 Warszawa· Okaziciel ' J. Elienb~rga, , . . " . 26 106130 ;,,' D. Hendelęs 

1 Nici surowe l 31 
1 Mydło 1430 
2 Smar 1615 
1 Odlew, żelazny 6 20 
1 Listwy złocone 19 30 
2 Świecestear" 6 20 

5 34570 Petersburg Gertner l Wyroby żelaz. 134 
27 1805 Berdyczew Kliger 1 Rzeczy dom. 132 

7. Ksiłżeczk'apoc~iBtkowego czytania 1886 
; polskiego ptzezJ.El~(lnbe:rga.. Styczeń 

30 6701Warszawa Lewkowicz 4 Torf 1 -OÓ1,1fBJIHnie. ;; 30 6872" Bel'stein 1 Sk6ru wypraw 1-HaqaJIbID'IK'.b.JIoP;~łIHCKo~'Y1Je5- Luty 8 9336" Lange 1 Skóry wjpraw 810 

" 

Nr. 236 

N I AD 

~ OGŁOSZENIE ~. 
IOSKIBW&KO - WAR&Z! W8KIBGO MAGAZYNU ",'w AB8Z.tl. WIE '. 

PrzTyltoliri~iIo ~ni1r"I. 
Niniejszem 'mam llOnor zawiadomić Szanow~ą Publiczność 

miasta Łodzi, ze przy~yłem .tu . tylko na ,10 dm z ob:fit~ par. 
tYik towarów przeważme l'osYJskleg~ wytworst~a,. pochodzących 
z po\\'szec~nie znanych ja:~8ławsłucb, ~ostroms~ch i m?sk1ew. skicb fabryk. Tow,al' mOJskłada Sl~ z 'ró~negoga~unku p:Ióćien i bielizny §to.łoweJ~' .Dla lllformacy~ p,p. kupujif,cychnadmienić muszę, że przywI~zlOnyprzezeI?~le t?
war sprzedaję podług cen fabrycznych ~ mam. nadz18Jtlt z~ 
nabywcy w zupeŁności z niego zado~olem będą l. W przyszłośCl nie omies,zkaj:u mnie swojem zaufamem zaszozyCIĆ. 

, Z' uszanowaniem 
J . .H.e.tler 

IIotel Hambnrski .lVr. 4 i 5 w todzi. 
Przywieziony pl'zezemnie towar składa się: zplótna :/4; S/4' ,9/4, 1°/4, 12/4 arszyn. szerokości, O~l'nsów" serwet, ręc~niko\V, chnstek no ,nosa, ,·kolder aUasowych I welmauych pled~\V;ro, syjskichkostimnQw, serwet na sto1y 1 wieln innych wyrobów bawełnianych przeważnie rosyjskich fabryk: E. 8. K1"IJ1nowa, Bei Zotowl/ch, 11. Zubowa, ,Bci Pabu8z!fńskich, . 8. JUol'ozowa, 8ZCZBl'baltowa,T07'ntona i Tamel'(07'slcie} ' fil'lslciej manu(alctul'Y· __ Towar mój ,spi'zedaj~ na sztuki.i arsżyny. 

-Sprzedaż uskutecznia sięcodzien~ie od godziny 10 rano do 6 . wieezOl'cm, poczynając od czwartku. ' , • 1176-8 - 2 

HO:H JTHpe:rm;iHothillBJIHeT'.b BO,"BCH"'; " 10 10099 n Ginsberg n 1 Papier 2-p., 13 10573" J. ,BirnbaUlu l Kwas siarcza.17 10 ł d' , " b" D ' .. ' 'n" .', o6m;e'e 'cBt~1mie~ TłT.onpiell'IHhle '" 18 ,1490Aleksandrów Alb. Strauss' 1 Bawełna, .15 M' oa oso a " ~: '~' Drz~ anIa ~Ka~Men})i:' )1;·BB}m;'])'~JI.ll·'n()(jTyII~ :: 19 13532 Warszawa ,Okaziciel ' 5 Esencja OCL. 335, ' z pr,~y"zwoitej,r, ?d, zin"y,.znajlJl-, ',., ,'" " ' '.j[HrriH·B'.b .JIO~QHHCKyIOjJWHCRyIO .,," 19 13533 . Okazioiel 5 Eaencyaoct. 335 ca 81~na kl'aW1eczyZll1e, po- . fiIl\iHaaiIQmL-qR~[J!OJ~ 11 (23) ORTH:' " ,19 13534 :; , . Okaziciel 1 Esencya oet. 17 ,s~?kujy .o~11iątopą.d~, lub·dwa wałachy trzyletnie, rosłe, Ó 'NVÓ'ÓOT'" '1.:' 10 qaÓOB'.b 27 15919" Zajdler M. j 2 Gilzy . 325 ] styCZllll, mIeJsc.a. bony. n.leą:t- gUI'ad'e!; , mas' ci li W. Stępow-pH;B'b u,,, " ,y" <iw. ' ,.' , . M:a~~zec 6 18030·' Za.bediński l l Ksil1żkl 110 przy dorastających dz'leClach na k' 'J p' k h' d Ł npa" H '6YAYTi' 'rrpOp;OJImaTlCH "" ' " 21 .... · lH4 13iaif'stok A. ;Binkowski 2 OZlJści maszyn fi 37 Łaskawe' oferty uprasza. skla- o mg?, w rusz, ac , po ę-~~Tb ~He:ft: 1202-3-3 2221327 Warszawa' , Goldrat 1 Parasole 1- w redakcyi niniejszego pisma czyCą.1l99.:...1-1 i .' , Kwi~cjęń 2 ' 589 Moskwa Okaziciel' • ','1 Sukilo'ciEmkie 318 pod lit. :0. L. 1191-2-2 ' Y'iM"T,e'ńb",łłt, P, aH,~y,'3CHaro, R,3blHa " 8 27916 Warszawa' .' Grós8 , l Lampy 122 , )Io,lI.s:aIICKO:H MYjJwiwii T:u:1rfIiasi:u: 9 28543., Jamajka: 1 Skóry wypraw 3-m.eJIaeT'.b.~M'tTl>'lIaCTHHe jpOKlI. :: 15 30903 " ,Bugajski ,5 Ł~paty 310 , " .llpp·ąnlBaeT'l>ć no.IIeTpoKoBcRoH "" 16 .2577 Zawiercie fg-reiIich 23 Spr~~t~ dom. 5139 y.u:u:n;tB;&, ;n;oM':BPo3ena.,IIpjnm:: " 17 ą2Q6~War8zawa Ró:ienbaum 1.1!Obr.mlnskór 210 M~eT'D c'.b:4,ll;0;6 :l!a~.OB'.b,.:IIO; HO., oraz towary zalegające bez dowodów, 8. ~lanowlcle,: 1. bela. su~na .n:y,ll;Ii1f. " . 1I9273-:-3 sig. K.K. Nr. 5001, pud. 2 funt. 35 ze st. Nieżyn z dma 8 paźdzler-';',' ".> bO"" "'::' '," "'hk ;., " , nika 1883 r., l skr~yn~a gilz sig. F. Nr. 3184 pud. 1 funt. 6, 1 pusz·Zgłll~ft~.JlaC.:.artę;ka"blaszana,· I skrzy'nk~ gilz sig. r . .II.. funt..!23,1 pokry\V.~ żelazna, wydabfł ż, ~uagIstratll, .n.a,lmlE}SZ9,l ~ ,l koloźelazne, 24 buksy, 3 lemlcBze 12 ~ola dreWnIane. Hetszlikowicza. " . '120~1....;.1 " 1198-3.:-3 ' • l , '. I '~" ,.! ' -' •. ;. ~ . - -

m,,' .,."" .". " .,: :i' 
L6ndy,~, :", • \ ,~, l'. . 

u! - '-ł ••• " 
P"rY'~',i 

",. 't·-·-
Wjet1e~. 

'J .. ,. 
PeteTe'l:mrg. 

lioa1łl.erv "·iua;B}~f\W. 
" ' . (ros 'IO{j ':':0.). ' :', 

: ZA. ' Dys~ ,W ei'łiu giełdy 
.i' konto ' z'idano I chci;~oplac. 

dl. t~r.I-'.":"-$--fl~-'--l-()O-,-n"""ll·.- ~ " ,61.95 
kro ter; 2.d JW ,mI.'. 'Sj/~'" 5UO 
dt'ter~' 2 d. 100 mr. 1) 

Dopełnione trallzakcye 

. kto :ter: : 2 a~, l(IG, rur. g. -.-.dl; i.er, if m.: ':: 1 Li 31/2 kr; tel;', S m., 1 li;' " S 112 10.50 dr. ter. lO d. 100F'r. ' , 3; -.-Jer. ter' 10 d. 16OFr: , 41.80 
dl. ter, ·3 'd~ lQO !lor.; -.-kl'. ter, 8 d. 100 Mi:'. 84.60 8440. ,dt~r. 8 d. :100' rs; 

/U[(!:ftl'l. 
" (1'!!\ 100 re.) . 
.Akoy~D. Z. Wl\r::'W.1ÓOr. -.- ,'. ,r ',11 ;W.~Byd.liOO;r. 

~, g I DOP"e, l~iO:1 w Ci'Mur,gieldY 
~ Po ne tranz. ~~ 
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99,65:6055 il9.70 

99RO 
. 99.7~ 

-.- 99 .. · 
-.- 9!J2li 

99.25 
91>.40 95.76 
95.25 95~óD 

96.50 
-.- 95.50 
il4.!ló 95.~ 

-.-- ~.-

....::...-
-,-

.-.-

-.-

.-,-
.-.-
:-.. -

',~;-I 
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.4 ~- -j-

4. ,--:.'"";' -'.- . - -.J,_ 
" " IOOr. 5 -.,-," -:"-

,! Tereap .. 1001'. . 5 
" lIFabr .• łlód~kiej' . I} 
" "N ad wiślRńą~. .) 
" Banka Bimd!owego \' 

w W ar&zawie 260 r. ' 
" Wll.r~Ban DYl: !50r. 
" Ban~ H. W ŁodzI 250". I 
" War. Tow.Ub. od ogriia. 

zwpt. rB. 1212501'. t 
" War.ToW'.F Cu,k1'u500 
" Cnkr.nob1'z~l., 6001'. 

. Il . I Józefów. 2p()r. 
" "Ozerś1l: ,2M r. 

'" " llerma.nó"'260r, 
,j: " l'JY8zkowio:250 r; 
". " .Leonów '250 n~ 
" ", OZlijstocice 250 rl 
" T. W. F. St,ali 10 Or. 
" Tow. Lilpop, Ran i 

Loewenstein 10001'. : 
" Tow" Zakł. Metal. B. f& 

HantkewWar.lOQ01'. ~J< 
"T~w, ZaktGórniczych ::1 

StarochoivickiohlOO 1', 
" Tow:WariFah.Mach . 

N arz. RoI i Odl; ,100 1'. 
" Wara. T. Kop~ wggla i 
Z!\k~.HutniczJch2601'. 

'i, Tow. Zakl:.l'r'i. Baw. 
, Tk. w Za wieroiu 2M r~ 
"TowŁaz. iLaźni 100 r. 

"Garb. Temler i Szwede 
"F •. O. Konstancv&,bOO 

---'-' .• -
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'-..;.. .. -
-.-
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-.-
--.--: -.-
-.-:--' 
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-.~ 

-.--: 
-.-
-.-

' .. :,';"-

-.-

-.-
-.-'-

-.--.-~ _ Wartość knponutpotr. I)Co/QLiit. likwid. . 147.3 
-..-:~ List. zas. nowych '. 155.5' Poi. prem. lem: 126,2 _ _ " "m.Wal'Bz., liII ,25.1 "1 "II em. 46.2 
.....::_ l) " m; Lodzi 223.0 

Zgubiono paszport ,', " '" ", d t', n' s!~d~ki~:~t.g~fZ~i~~:czk~\V;:!f Rza .CO~ wa .. ~mU tymacyjn~ .. wydan~ przez burmistrza poszukUje znaJ~cy odnośne,prZ?pl.sy . Staszewa,'jedno i drugie na ;prawa,;urzęd,nlk ren,0~QwaneJ 1~-imię Zaaharjasza. MendlaSchon- stytUCyl. Wladomośe' W re~iLkcyI. wałd. "1207~3--2 1159-.,-3-1 

WYKAZ 
Numerów 5°/11 Ljstów Zastawnych Towarzystwa Kr.edytoWego Ziemskiego wylosowanych, a po dzień 15·ty września r. b. niewykUpiónych. ' 

Listy Zasłą.wneseryi l"ej. , ,,' . Po rs. 3,000. 256 il55 401 739 747 1862 954 98l} 2289 4.55 663 771 3088 {53 633 895 983 4437 445 5329 97gS081 204 434 7310 915 8208 ·673 . , , Po rs .. 1;000.9056 97 20.j, 290 365 i:!99 747904101'26273 726 11122 274 430,12062 195 210 303, 789 909 13038 428417l 333 666 '909 140M 107· 16090 780 820 ęS5 971 16136 546 723 948 173~7886 1864(, 723 730 742 79,8 874, 1'fJ058 667 8389l:l0 .\ł0209576 598 8879632135052556322296349 ,8\18 9~ó:23195. 380 3H4 593 Q97 .86924217532 658 6782505299182341 65S 67l 733 889 9óS~6Ó27 405 738 27028 , , , 178 267 691 28344 29178 926 180260 358 4.24 ' Po rB. 500.' S0202, 304 625 629 81154 64k32002 239 267 340 392 427438 511 979 83022 365,690745 7~2, 34070 133 534 M5 791 878 881 35009 181 ]\15 366 388 36381 4~6 933 37126 289 610645 672 738 743834 996 3804~ 269 39U40 104412 684 691816 40219500661 708 903 986 994 41030 81 364 46,7 632 4,2087 150 151 176 463 467 743 754 941 964 4,3231 954 44172 179 842 4.66 494 760 789 875 45357 372 376 800 46446 519 669 572 4705962 :l66 274. 3(18361 474 641 654 160 807 814 4.8134e,285 407 468 470 575 675 695 797 947 ,490i13 604. 742 792 810 50508 S6~ 968 51131 229476,549611881 62276596713'719787948968981 03652723884891 903 9fi7 51025 180 193 .270 B08 576 594 608625 55023 43 51 90 24.7 267 298 300 467 7li> 720 751" 7158 56105 lU 429 751 838 57107 261 415 492 554 58575 591 69112 350 ~09 756 875 895·181183 207 263 232'912 720 8]9 843 945 182239 451 
070 588 

Po rs. 250. 60013 251 429 464 49S 61142 353 383 437 m6 62434. 585 63226 327 343 B85 460 658733'64145 168 ~31 484 605 554 510 712 883 887 66124 175 245 ójS 5S4 722 '66428 500 543 657 896 67271 l20 66168007 137 512 797 936 956 6ło63'85 303. 635 869 7007991 244 622634 658 669 71033 375 422 750 771 993 720728719' 234.265 37.14494:81;509,531992 '73269 900 93374036500533 '116 75132 iS2 ·337' 378 4i7 530 5150749 97276170218415 889 9401952 771M 341 578 677 783U>51:il 919' 79027427 480 565570 586 80055 86 331 445 firóó28 043 617 8468715 904tJ77810d7 197975,82026450661665810 842851 8302843 B93 536 8404.~la7 374 415 85012 63 100 169 291 399 622 698 958 968 86375 590 725 748 846 8~204982'88HO In 268481 M4 601 675 787841879891481&4227 533603 689 791 ,9003i 154 220 ,225 2452,76 i 1595 '139 745 822 9129~ 33G 896 484 440 92238 567 761 895'&13 930 98113 289 294.' 61'1708 94082 387457 727 89~9tJ.6 95094. 187 , 293 41& 739 773 920 926 966 96022 42 66 1]5 675 683 720 767 814. 927 979 97234 330410425 428 465 532 607 93029117 274 451 693 806 99302 401,666 18507 193 200433441 659682 700134,815,959 18687,474'670795 837898 948 18710720(. 
222 319609 662 836 896 944. 954 188004 31 313 369 Po rS. 100. 100213 293 383. 519 551 5[,4: 568 648 761 883 890 941 967 101000 H 230, 346 488 528 656 708 728 760 776 804 906 102222 330 351 491 805 864 855 923 928 934 ,103235 256 3904474.49 547 551 691 706 7ll. 721 722 744. fi01 !ł6ó 104027 3696 329 378 399 916 lf);:,0951M 161 229 264 332 390 710 791 810 904-106061 130 166 173 174204'239279292 473 493 526 785 854 707250 289313 365 675 705 726 875 88D K82 1080~9 132197 365 ą90 457 925 973109078 134 188 279 384 433 456 845 llO086 125 211 322 677. 679 6aS 81:14 89,0 963 111072 433 648 653 848 21122!.!5 289,310 3fJ8 64369·) 803 858 901 9ó3 986 988 113020912 114199 228 244 737 7~9 877944 U5005 124335353 814U6U97 :107 146 191 304 343 380 411 523 54-1 780 9B4 998 1171'72 251 322 S33 490 629 650 703 118024 66 72 461 496 824 119005 17 lJ.8 92 114 242 233 2~7 MI 630 643 704. 73977~ 879 120000343 346 412. 504 561 625 74J 12103<138 366 529 i?76 634 8~6 891 962·987 ·1221)12 115,199 205264351 385 466 48056') '115767 123058 126,321 578 680 721 8601~4102 391 501 ó31 601 792 864 866 12ij431 776 991 126016 84 112145 157 203 269 1)11544 643 68B H46 127146 162 209 224 305 476 504 639 9D7 943 944951 12800782 220 474596755717785834859905935955 966 12901483 131 158 174231278825 405 445 MI 650 770 871 13019:1 357 419 4(10 622 630 939 978 131005 21 ó6 111 116 212 407,423 452 539 558564 697 826 980 983 132033 83 1~2 149 236 S33 350 371469,482 488 516 ó~6548616625 637 664 675 717747 776 797 964 133111 146 260 310 469. 479 661 626,6,96 761 810· 812 975 134076 89 100103 104. 257 4.18 433478588812959 135014; 247 30i) 585738823 9mJ 136001230 307396907 . ' , ' " ...... _-- c--""''''''''''--. ., ' " (D. c. n.) , Wydawca. SteCau KOl!ll!lutb.":" Redaktor _Antoni ~hómętowski. ' ·.no "101feHOD;elłsypom. Bapmana, 7 ORTaGpa 1886 1'. W drukarni "Dziennika Łódzkiego". 


