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Numer łUUltępny tuyjihie !Ue tQW,-e/,. 
,Konstatujemy w danym )'\'ypadku fakt bal" ne zakupionym towarem", Mimo nieuro- a je§1i i możoa zaoważIt w Moskwie jaki 

d~o poważoy, mówi ,J użnyj kraj", powstr . clzaju, który dotKo,ł ośmnaście gnberuij taki po pyt oa towal'y fl'iaokie. to zaledwje 
mując sil) o vyjaśnienia przyczyu, kt6l'ę i cen wysokich na zboże, co zmniejszyło na gatunki ich oajtańsze. Bl'ak ZliŚ kup

------------------lstworzyly tllkie w istocie n!euormalne po- śi'odkl do nabywania towarów WŚI'Ó(l lu- ców nil inne wyroby, nil przygotowaoie 
łożenie, Ill'Zy któlIIlm wJościanin kurski no- dności guuel'llij pozostalych. fabl'yki ł6dz- których nlljwiększy kładli nacisk fabry
si spodnie koniecznie z bukskinu polskie- kie mają dóstatek robQty nl\ całą zimę i kanei moskiewscy, a rzecz gtpwnll-zupeł
go, koszulę z polskiego creasu lub flaneli , wcale I\ie będą potrzeuowały v.mniejszać ny brak 'ol'gllnizaeyi kl'e~tn na zastaw 
a baba orlowsl<a lob worouezka spódnicę swej wytwórczogci. Wedlug wiadomości towllrów, &ały się przyczy~ połoieoia 
i kaftan z wyrobów również fabryki łódz- tych samych gazet, dobrym zbytem cieszl} krytyczuego, "którem się znalazł Pl'ze
kiej. Co się tyczy Besarabii, Nowórosyi, si~ i inne wyroby liidzkie, s1.czególniej mysł tkacki moskiewski. Nie b~ wpływu 
Krymu i Kauk • to tam tem więcej jesz- wszelkiego rodzaju tltaniny, wyroby ba- było i ogrlloiczenie kredytu, z jakiego ko
cze korzy tają z wyląeznej Ill'awje prze- wełniane. jak npo szyrtyngi, matIHpolamy, rzystllły te filmy, przez moskiewskie 10-
wagi towary wlościafu!kie bawełniane, na które popyt nie \tłelta zmianQm, wskn- stytncye bllukowe, ilo którego to środka 
wyrobione w Polsce", tek mody, o tyle, iż fabryki, wyrabiające niektóre blIoki miejscowe uciekajl} się 

Towary łónzkie a moskiewskie. 
Gazeta charkowska, .Jużllyj kraj", po

mieściła niedawno artykuł IV sprawie osla
wionej walki llwu okręgów przemysiowych: 
ł6dzkiego i moskiewskiego, Al'tykuł ten , 
WYI,owiadający doŚĆ ol'yginalne poglądy, 
odbil się szerokiem ecbem w pl'asie pe· 
tersuurskiej i moskiewskiej. 

Oto co pisze "J użnyj kraj': , Pod wpły
wem zastoju handlowego, wywołanego sła
bym ollecnym rozw ~ie lll stosunków handlo· 
wycb wiejsko-gospodarczych, flIbryki nad
wiślallskie zmniejszyly SIVI} wytWÓl'C'lOŚĆ, 
ale teraz, gdy się pojawi! popyt ożywiony 
na towar dla wlościan , gdy zabrakło j uż 
rozporządzalnych zaplls6w polskicb tanich 
tOlVllol'ÓW bawełnianych, okllznje się, jak 
daleko zaszedł zbyt ' polskch bukskioólv, 
barchanów, chustek cieplych i t, p. towa
rów ula wlościlln i jak wielki jest popyt 
na nie wśród nabywców, oddajl}cych im 
pierwszeństwo przed moskiewskiemi, Ta
nio4ć. trwllłość i pi~kność rysunku dają 
przewagę polskim towarom bllwelnianym 
nad moski wskiemi. Polski bukskin, jak 
to widać tiyło i na tegorocznym jal'wal'ku 
pokrowskim w Cbllrkowie, sprzedawlluy jes~ 
taniej od moskiewskiego i posiada ryso
nek lepszY, a barchan pblski odznaclI. się 
tą miękkością, grubości, i rysunkiem, któ
re się . podobają i robotnikowi nil .koszulę 
i babie na spódnicę, Barcban moskiewski 
odrobiouy jes~ czyściej, ale zbyt lekki i 
cielIki IV pOI'ówllaniu z polskill). i dlatego 
nie czyni zadość potl'zebom fbbotnika i 
włościanina; prócz tego jest 00 i 4roższy", 
_ Z tych względów, jak konstAtuje ze 

s!Dutki~m pismo, nawet brak na obecuym 
jarmarku pokrowskim towarów łódzkich 
nie wpłynął na zwiększenie zbytu tow~
rów moskiewskiclt, gdyż kupujący ~ądz~ .. 
że te ostatnie nie mogą zastl!Pić łódzkielt , 
Brak ten wpłynął tylko nl\ podskocze
nie ceny towarów lódzkich 015%, 

33) 
Florencya. Marryat. 

MOUNT EDEN. 
Tłomaczenie z angi.lskiego, 

(Dalszy ciąg - r:trz Nr 24 
Dzlękuję ci, kapitauie, Za wsze. umiesz 

mnie wybawić z klopotu. Być moie. że 
mam jesz~ze inne powody, któ1'Jch Wy ja
wi~ nie l Mogę, a dla których rada jestem 
uczynić có~ dla pana Lyle, Zreszt./) uwa
żam za swój obowiązek. dopomagać tym. 
którzy 84 muiej hojnie uposażeni od losu 
odemnie, 

- Może mieć pani pod t,m względem 
zupełnie spokojne sumienie, Wielll ludzi 
&awdz!~cza pani spokojny kawalI!!< cblabll 
i wyslawia twoją, dobroć. 

- Cieszę się z tego - odrzekła Eweli· 
na - i mam nadzieję. te kuzyn Hngo, je
§li Kiedy powróci. nie powie żem mu roz
trwoni ta mająte~, 

- Uważam, że często my§1 -pani zWI'a · 
ca się do tego mitycznego kuzynka, m.i'sł 
Rayue, M'łŻnaby nIlwet mniemać, że pani 
życzyłaby sobie jego pOwrotu, 

- Byłoby nieOJltoralnem, gdybym pra
gnęlII ustępować z tej uroczej miejscowo
~ci, lecz nieraz goi mi się, że HugQ 110-
wrócil i że bylllm mn rada, Być moie, 
że IV rzeczywIstości uie byłoby tak, lecz 
wierz mi pan, że chcialabym bardzo IIby 
I)I'IIWY wlaściciel obj~ł tell majątek. Hu
go mial to być bardzo dobry i szlachetny 
chlopie~, wiem, że pozwplilby mi ~amie
szkać jakiś kącik Mount Eden'u, 

- Ja sądzę, że zupelnie niepotrzebnie 
zaprząta sobie pani umysł, tym (lawno za
ginionym kuzynem, Czy pani nie miała in-

Przytoczywszy wyjątki ze wspomnlane- te towary, nietylko są zawalone robotl), k&tdol'lIzowo. ilekroć stlili Interesów ryoiru 
go artykulu ,Nowoje IVremia" opatruje go ale nawet zdolaly podoieść nieco ceny to- moskiewskiego staje się mniej Inb więcej 
następującą zgl'yźliwą uwagą: warów, będąeyuh IV zall~ie, Chustki zi- sztywny, Tymezll~em dobrze ozumill.ae 

. Zapytujemy, z czyjej willy wytworzyło mowe i tnńsze giltnuki kortu idl} dobrze. interesy tych banków wymaglllybJ z&Sto
się podobue smutoe położenie rzeczy dla podczas gdy drogie czekają na kupców'. 80wllnia innej polityki. a mianolvlcie po
fabrykantów moskiew8kicb? Ale widać, że Wspominając dalej o IIl,tykule pismll parcia, drogą taniego kredytu, fabrykantów. 
zyski ich IV gu~el'lliach wewuętrznych i .Jużnyj kraj," gazetll uzupelnia wypowie- jako swycb glównych klient6w, nie zmo
wschodnich. tak są wielkie mimo wszyst- dZIane w nim nwagi, jak następuje: sZlljąc ich w latach krytycznych do ucle-
ko, że bez wielkiego żalu nstępują oui " Zdauiem sIlecyali~tów, w Łodzi, jak 1 kauill się do kredytu licltwial'gkiego, skot.-
rynld współzawodnikom", wogóle "gród fabrykantów całego kraju kiem ograniczenia bllnkowego, Konieczność 

Obecna sytuacya w przemyśle łódzkim i nad wiślańskiego, jeszcze w zimie zwrócono kOl'zystania z kredytu, opłacIInego czasem 
artyknl w"pomniany P Oblldiiły gazetę .Bil'- uwagę na tę okoliczność, że oziminy w 2 do 3 proceut na miesiąc l'ujnllje rabry
żewyja wiedolDo3ti" do zastanowi~nia się ua,inl'odzlljniej.zyo:lt gubel'Uiaclt Rosyi ucler- kautów do tego stopni że wiela z nich 
również nad sprawą znanego wspól.zawo- pialy i że dlatego, nalłet w rllzie zada- IV silmy m po~ątku przesilenia woli zwró
dnictwa w lIrtykule pod nieco alarmują- walniających zbiol'ów zbóż jarycb, ~I'odki cie! się do swycb wierzycieli z prośbt o 
cym tytulem: , Zaostrzone położenie IV prze- nabywe~e lu(lnośei włościali~kiej muszą się prolongatę wypłat. aby nie oddać 1111 źer 
myllle faurycznym moskiewskim", IV lIajbliźszym roku gospbdarczym zmniej- lichwiarza re~ztek na!eżl}cego już do wie

,W czasach ostatnich-piszą "Birżewyja szyć. Wskutek tegb fabrykanci nadwi- rtycieli mienili, 
wiedomosti" - daje sil} zlluważyć dziwna ślauscy {Jrzez calą zimę i wiosnę I'oku bie- "Zatl1lymaliśmy się dzi~ szczegółowiej 
sprzeczuoś~ ;w sprllwllch Ilaszego przemy- żącego wyr .. \>iali tylko towary tlIme, bar- nad cbarllkterystyką obecnego położenia 
siu fllbrycznego, Podczas, gdy z Moskwy dzo racyonalnie licząc nil to, te przy rynków fllbl'yczoyclt: moskiewskiego i /ódz
dOllOszl} o wielkim Z&stoju IV interesach, i ograuiczeniu środków pieniężnych, tylko kiego. aby dowieść jak jest niezbędną re
o całym szel'ego znacznych i drobnych wy- te właśnie t/lUie tOwary, jakimkolwiek fOl'ma w sposobie spl'zedaży wyrobów tka
lladków upadlości. spowodowanycli niepo- bylby ich gatunek, mogą znaleźć nabyw- ckialt moskiewskich, Podczas gdy prze
myślną sprzed liiI} odleżałego towaru. IVszyst- uów, Fabrykanci zal! moskiewscy (rozu- my I łódzki ma nil usługi cai,. armię ageu" 
kie otl'zymywane jednocześnie z Łodzi will- ' mierny tu cały okręg guberni mn kiewskiej tów i komiwojllżel'ó w nietylko IV celll 
domości świadozą o silnem ożywieniu prze- włączając jll'odukcyę IWIIOOWO-Wozuiesieil' pl'zyjpieszenia zbytu awych towarów, ale 
mysi u miejscowego. wyrażającem się w po- ska). opierając się Ilł\ dobrym popycie na i dla zbierania ' wiadomośei o zmieniających 
pycie szczególniej Ul\ bojki i nfo. tanie ga- dl'oisze gatuuki towarów, jaki dawai się sip, gnsLacb nllbywc6w i ich polożeniu. eko
tunki barchauu, Wedle siów gazet miej- zauważy6 skntkieO\ wplywu dwóah uro- nomiczllem, fabryk.Lnci moskiewscy po wię
scowyclt, przed skllldami tych faul'yk, kt6· dzajóIV dobrych Uli wszystkicb jarmlll'kach kszej części, niestety, tnymają się swego 
re wyrabiają wspomniane towary, motulI jesiennyclt Vi roku lreszłym, zwrócili clllą dawnego systemu .aży wllnia pośl'eduika
z oważyć codzień cale gromady kupców. swoLą uwagę na ~l'zygoto\vanie pl'zez Zi-, hlludlarzll pl'owincyollalnego, zamiast się 
kt6I'zy przyjechali do Łodzi z guberui} mę tOwaru droższego, licząc ~a d&1szy znosić bezpośl'ednio z nabywcą' Ta os ta
ccntmluych •• oczekujących z niecierpliwo- w~'ost siły nabYlYczej lodności wtościau- taIli. okoliczność jest przyczynił objawów. 
gcią, aż ujrzą llireszcie, wozy, naladQl'la- skiej, Towar telł leży dotąd niesprzedlIny dosLrzeganych obecuie na jarmarkacb po-

I nJcJr krewnych, missRayne, pró'cZ--tego I wu:- Niirwiększem siczęścfembYlodl1l Dm e I oiiiit~Eden'em:--W tem wIdnie Je~ała ta 
Hugona? pozostawać tu jalmajdlniej. a teraa będę jernnica j~j pobł:;.żJiwo~ci. 

I Ewelioa zadrżała, Czyżby jej rządca mogła ciągle być z tobl}, J aue cieszę się I Kapitan Filip uie skarżył s:ię przed 
mi"ł się (lomyslać prawdy? Starał~ się za- I tą myślI}, A ty Jnsperze będziesz z przy- Ewelio4 na s.wego pomocnika, wiedtillł bo-
chować spokój odpowiadając mu: I jelDnościl} prllcował dla dobrll Ewuni, nie-. wiem, że i tak dochodzą j, uiepochlebńe 

- 1311rdzo niewielu I ci wkrótce pomar- prawll!IŻ? Wiesz, że jestem zupelnie szczę- sądy o nim i wia40mości o jegQ spraw
li. II ja mieszkałam w Liverpoolu, zdala ślhva z tego obrotu rzeczy, kach, '1'01111, że dowie się o teń! z ionych 
od reszty rodziny, - Drogie moje dziecię-odrzekła Ewe- ust, Jasper Lyle był dla niego" poprostu 

- Slyszałem od jednego z dawnych u- lina, tuląc ją do siebie-prag.ęlllbym z sel'- lIntypatycznym, Przekonał się też wkrótce. 
rzędlllków pani wuja, o niejakim WiUia- Cli, aby~ nie potrzebo wata zależeć odemnie. że nie ' mylił się w pierwot\l,l'm sl)dzie o 
mie Caryll'u. kuzynie pani, któl'y miał ilo· lecz póki nie aśniiechnie się wllm los n!m; nie był to bynlljmniej cz,owiek1 któ
dobno odziedziczyć Mount Eden? lepszy, cieszmy się, że jesteśmy razem I remu można było zaufać. Pe\vnym też byl, 

- Tak-odrzekła śpiesznie Eweliullo, o· że 'wobec Stl'lI~ i ptzeciwności lósu, mamy że taki stan rzeczy długo potrwać ni~ 
blewają6 się gorącym rumieńcem, -Miałam na'szą pl-Lyjażłi : może, nieclteiał jeduak mięszać' się (lo tej 
kuzyna Williama, lecz był to nieszczęśli- sprawy_ Nie odzywał się więc ph.wie nigdy, 
wy chlopiec i... i... nigdy nie mówiliśmy o gdy ębodziło o człowieka tak pl'zezeń nie-
nim. Achl kapitanie, jllkll tu ładna droga, ROZDZIAŁ VII, lubianego, EwelinII za§, z przykroścIą prze-
(Jn~my się kfusem. by rozproszyć niewesołe .kon.Ywała się coraz bal'llziej. te Jasper Ly!e, 
myśli, I UplYD~to ju~ kilka tygodni o czasu. by!' to tensam dawny William Caryll. które-
Przerwała w ten sposób nielility p'l'zed- kiedy Jł\sper .Lyle objął swą posadę, Z/l- go słaby cltaraktęr i występneskłouoo§ci spo

miot rozmowy, nie dając' kapitanow ' spo- uim j~zcze ukouczono żniwa. EweliulIrmu- tęgowaly się tylko z czasem, Przedstllwiala 
soboo§ci powrócenill do niej, siala przyzI)aĆ, że wzięla na sie~ie odpo- sobie teraz tak jllsuo (lllwnl} lekkomyśloośt, 

Wieczol'em dnia' ' tego\ oznajmiła pAnu wiedzialuość ciętszą !Iii myślala. Cała jej skłonność do klamstwa i wybiegów swego 
LY,le, w ' obe ści'jego żony, sWoje wzglę- miłość dla Ani i s~(j)e pl'lIgniellie uchro- kuzyua, Wówczas była niedoświadczonem 
dell\' nich projekty, Zapewniła icll, że by- nienia, jej od ostrych starć życiowych. nie (lziecklem, nieznającem śWiata i lndzi i 
najmniej nie będą jej ci~arem, że owszem mogly zamknąć jej oczu na postępo'fanie choć jll Tllzilo postępowanie Willa, nie 84-
potrzebnje pracownika, który zupełnie za- pana Lyle. Stał się 011 żywiołem 11iezg dzila go snrowo, Dzig przedstawiat się on 
słnżone pob' ai! będzie wynagl'odzenie. dy; nieznanej dotąd wśrW s110kojnego i jej W zupełnie ill nem świetle. Z biegiem 
Oboje państwo Lyle llardzo ucieszyli si) wz~ rQwego pails~wa Eweliny. Skargll za lat nabr&la znajomości życia i trzeźwego 
jej propozycyą, on mQże szczególniej, wie skal'gą dóchodzi!y do juj uszu, uietylko sądu o ud~iach; nietrudno jej więc było 
dząc, jllk niezasłni:onl} jest jej dobroć dlll na jego nieudolność. lecz i na zuchwlIIstwo poznać. jak marnym i nieuźytec~nym \l&lO
niego i jllk mu jest potrzebna jej pomoc. i gburowato~ć, któ'I'e lIawllly się we znalli rzytem stał się WBI Caryll, Prllw, i eoer
Ania zaś, nie mając pojęcia Q war~ości jego podwładnym, Z, ellolTywał się ou wo giczną jej naturę lIrzejmowal wstrętem t&
pieni~dzy i tl'Udności ich zdobycia, cieszy- góle k, ' jak g;dyby byl pAnem Mount ki Illtal'akter, nie mogla je(lnllk zdobyć się 
la się tylko myślą, że nie będzie potrze' Ede'o' u, Zaczęto szemrać dokola i zastll· na czynięhie uwag kazyuowi. tak barono 
bowałll rozsta ać się z Eweliną, uawiać się. kim jest pan Lyle i dlaczego obawiała się wszelkich z nim scen i start, 

- ~hl (droga Ewuniu-zawolala. I'ZU' miss Rayne pozw. obcedlu człowiej,o\fl On za§ przeczuwał jej obawę I wyci~al 
C'!illc mrę jej na szyję-czyt moglam ma- wkliacza~ w swe prawa, Wszelkie poleco· z uiej jll~ulljwiększe dla siebie korzyści. 
rzyć o cze~ podobnem, MieS'tk8.ć w Monnt ne zajęcia spelniał mI', Lyle blIrdzo nie- Wiedział. że E elina nie wysąpi przeciw 
Eden 'ie i być na~a,wsż6 z tobą .. czy U1?Że dbale, pr6żnnjąc przez willkSZ'ł częgć dni", niemu groź111e przez wzgl,d na Aoię, MI
~yć eo§ 1'0zkoszl'ueJszego. Pamięta z, Jak Ewelina jedlll\k nie mial" od Wilgi \'obić ło~l! jej dla jego *ony byla dla uiego sił
Ja zawsze IQbiłam tu pl·zebywa€. Gdy by' mn z tego 110WO'llu wYI'zoM)'\', Nie mog!1\ Dlł bronią i od chwili, gdy tracił mot;oość 
lam dzieckiem, wywo~ili mnie s~ąd pła- zapomnreć kim byl on dla niej niegdyś. za 'lubienia Eweliny. blogoslawUlo , który 
czącą, nie chcialam IJlgdy wraca do do- kiedy przysięgłll. że podzieli się z uim złllczył go z jej przyjaci6lk" Bq "1 
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łudniowo·ruskleh. Wsk&zuj~e na te obja- \ placono tutaj na~tępująC& ceny: Żyto I"S., X DYI'ekwr handlowy dróg poludnio- tego kallitaly dostarezone będą przez ry-
wy, podkreślamy uiezbędność wprowadze- 12.6.0 - 13, Ilszenic& 13.30 - 13.60, jęcz" wo·zachodnich, p. Chiżuiakow, ulożyl p I' o- nek paryski. 
ula i do dziedziny przemysiu moskiewskie- mień rs. 8.50, gryka rs. 9, gl·ochrs.10.30 jekt zniżenia istniejącyeh obe- I:lANDEL. 
go tegoRamego systemu bezpośrednich sto- -10.60, mąka żytnia r . 14, kasza jęczmien- c n i e t a r y f I' a s 1\ żer s k i e h. Projekt X. Przy zastoso.waniu znanego rozpol'zą-
snnków ze spożywcą, jaki dawno jllŻ w na rH. 9.50 - lO, grycuna I·~. 15 - 16, I ten, przedstawiony illu'zą,lowi (Iróg I'olu- d7.8ula o z a k a z I e w y IN o Z U z a g r a
Izel'Okieb wymiarach p1'8ktyknje się na kart06e r _ 4, r.ebula r. l~ za czetw!ert; dniowo-zachudnich, byl p~-qcbylnie PI:zyj l: - n.i c ę w s z e I k i e g o z i a l' n a zaszlo 
zachodzie i daj.e fabrykautowi możnośt ni~ mąka Ilszenna rs. 2.~0, OWI~S_ rs .. 1, slauo ty, lecz lar~lId I?O~taflO"11 wprowad7.l~ go uleporozumieuie pomiędzy zarządami komól' 
tylko korzystme roz pl7.edat towar, le I kop. 45, słoma żytllla kop. 3a, nllęso 1'0- w wykonaDle Ole odrazu, lecz 8tOl'1II0WO celnych 1\ bandlującymi wywozoweami. Na 
zawczasu odga~nąt potrzeby nabywcy, aby lileduie r8. 4, ma8\0 1'8. lO, szmalec rś. lO! \ na pojedr.ńc~ych części~ch k?lei, ~dyt .0- żyezenle tych ostatnich komitet gieldowy 
stosownie do Olch przygotować nowy to- sól kop. 60 za Ilud; cbleb pytlowy żytDl gólue ZllIzenle taryf IlBSlueNklcb, D1e ZWI~- warszawski odniósi się drogą telegraficzną, 
war". kop. 4'/., pieploz kop. 60, liść bobk.owy kszając odrazu, w 8topniu odpowiednim, do ministra skarbu z ' prośbą o wyjdnie. 

kop_ 20, ~a funt; spirytus 78' próby rs. ruehu l'aHażer$k i~go , naraziloby kolej na 1 ni~nie. Wedlug otrzymanego w odpowie-

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. 9.60, oko,!lta 40· pr6by rs. 5.60, ocet rs. straty. Wedlug pism południowych, na po- dZI ~Iłl:gramu podpisanego przez towarzy-
1.80 za wladl·o. cz~tek, tytulem. próby, zar7-!ld dróg pol~- sz~ mllllstra skarbu Ternera, wyw6a wszyat. 

mtOGI 2EI,AZNJ.:. dn.lOwo-zaebodllleh ro.~ta~I.?wll wp:owadzll~ 8~lch. zbóż i IIl'oduktów, dla kt6rych gl'a-
ŁÓDŹ, dnia 8fX1 1891 r. X W dniu 4 b. m. nil posiedzeniu o- ZUlzone tary.fy . I~a hnll KIJÓW · Gr~jew~. lIlca Jest zamkuiętą, dozwolony był do d. 

X Z Konstantynowa piszą do nas: N a ogólnego zjazdu przedstllwicieli dróg że- X Od dlll'l ~I ~. m., po skon?z?D1.u o- 23.paździel·uika (4 listopada) włącznie, je-
o s t a t u i m t a l' g U w K o n s t a n t y- Ill!nych, jak doniosły już del/esze, post&- br~d VI z ko~el Zjazdu Ilrzedstllwl~leh ru- żeh .Iadowanie ich ua statki, lub wysyłka 
Ił o w i e miejscowy urząd gminny 7.anoto- nowiono ostat~czuie, po dlugich i szczegó- .klch Ilróg. zelazl~ych ~Y kwestyl tal'yf, kolejami żell\l\oemi dQ stacyj lI}dowych IIB

wał następnjące celi y zboża, oraz produ- łowych debatach I'ozstl'qgnąć ogólnie ill' rozl'uc~"'i 81~ pO~leJzeHla XX~l V kon- gmnic~l\yoh nastąpiła do duill 20 pażdzier
któw spożywczyeh: żyto rs. 15-17, !,sze- teresującą kwestyę w IHO wadz eni a na wenryJnego zjazdn og6In~g.o. nlka (1 listoplIda) włącznie, Qpró,c2; tego 
nica rs. 19--21 ; jęezmieil rs. 10-12, gry- w S z y s t k I c h d l' o g!\ a c h ż e I a z n y c h . X f!u rozpl1trzenłl.' mlll lsterYlII.u komu- ~sp~mlliRny telegrl1m l\'y.t~lil1, as l'a"pak, 
ka rs. 9-11, groch rs. 13-15, mąka źy- ROlyi jedne j wspólnej taryfy. Ulka~YJ mil br,J IVIJle:III1Ity !,ro]elct urzą- Siemię IlIiane i \vs~.\lI"ie stl'ljczkowe uie są 
tuia rs. 16.50, kaszajęczmiellna 1'8. 12.60- Główne s~czególy l'go postallowiellią ~ft d~elllą. o 4 ~ ~ I el u y c h lok a ló w d! a Ilollci .. g;l\i~ka Ilo.d ?l1kllZ wywozu i mo"ą 
14.50, gryczana rs. 16-18, kartoOe 1'8. 6, następujące; I) nOWI!- tal'yfa winną ~y~ P ą II Z \! I' o W na IU'zystllukach koleJ d'- by~. w.Ysyląl(e zagranic!) bez żaduych ~-
cebula r8. 7.20 za czetwiel·t; mąka pizen- bezwaruukowo IVsl161ną I\ la wsoystkich WY I. . erl\nicz.eil. F.:omol·om celnym wyjaśnieui~ 
na rs. 1.50, owie~ ' rs. 1-1.20, SillDO kop. dróg żeła7-nych, Z/lr6WlIO w ~o!!lUllikacy' ?< \y ~a.rz 'lt\zle kolei I' QII\~HI<\wQ-~lIoCh? to mllllsteryllm jednocześnie zakOllllllllko.. 
35; sloma żytnia kop, 30, mięso poślednie- bezpo'redplej, ją~ i IIliejęcQlVeJ 1. ~elnl je, I I ~II HWIIl1Q I'~r.q~iono k,ye Iy~ uloteuu( Wilio. 
go gatunku rs. 4, masło 1'8. 12, ~zl!lalec dynie wyjątkami, jakie UZII& z~ konipczQe Jlr~episó~, dozwalaJą.cych Z!I 'Y Ilowcom stl\- X Z powodu zaklll,ll w y wo~ u ws 'zy-
1'8. 7.60, sól kop, 60 za pud; ehleb 5 kop., miuisteryum finansów; 2) schemat taryfo- CyJ koleJo~vych przyjmować k o m l s y o d s t k i c b z bOt, ~ wyjątkiem pszenicy Bil'
pieprz 40 k.op., liście bobkowe 14 kop . . za wy, .to jeit Iicr;ba. klas z I·oz.nl!litemi sta~v - w s z e ! k. l,? h, p.l· y.w t n ): c h o s ó b, żewyJ" 1V.le<\om()Rti l

' .w artykule wstępnym 
fuut; spirytus 'i8" próby 1'8_ lO, ok.oWlta kanll 0(1 Iluda, Wiorst,)' I,owllln" być ZWlę- "ysylaJljcJch koleJa~u~ ładunkI. /lQ,laJ!ł wlad.omość nlelll'/.ędow!ł, że jeduo-
40. IJI'óby I:.s. 5,76, ocet rs.1.2 za Wiadro. kizona. do 11, po:~,I~.~y QII 'I. koy. <lo ~ PQdlug os~a~lIIe~ l\ecY3yl w!adzy 1:0: c:l~U1e ~amler~OIlO wpl'owadzlć w wyko-

X Ze Zgiel'u douoszą nam: Ceny zbo- , ' / .. kop. Oli pu.la I WI~I·~ty\ li Q"~eIIJlt':V~m IlIqlllllącyJIl~J., b_ 4 d ~ VI .a 1111 IV eJ k Q l e I nallle OI\ły s~reg. śI'odków, mogącyci.t 
ża oraz'pl'oduktów spożywezych ua o s t a. \ przy wzrogcle odleglosGI, Jllką przebiega "a d lIII r w l li II s" I a I I'I'owadzoną będzld wl'łyną6 ua oUlllteule cen zbo~a w gl'allf
t ~ i m t'l I' g U IV Z g i e r z u według uo" \l.dunek. To zwlększeule IiC7.uy r07.mą- .poso~em I\I"nllllitrąQyjnYIII odrazu z dwóch cach palistwa; pomiędzy innemi ma Istnieć 
towań magiItJ'atu, byly Uait?puj ące: żyw ityeh stawek ma lllldać owej tal'yOe 1'0- ilil'OII, t. j. na olldzialauh "py·Ostrolęk .. zamilll' zniżeuia wogóle wszyątkieh taryf 
rs. 11.73 - 11.97 pSleniu 11. }2.60 - I trzobllą ełastyczno~ć, orar. oddzlllla<l doda- I O~tl·olęka-A!alklnla. Po zatwierdzeniu n& przewóz zboża IV wymla.l'acb jU1. pn-
13 jęczmień 1'1. 8.80 - 8.96 gj':Y~'" 1'8, . tnio w kierunku zwiększenia się doebodów \,r1.ez mlnlstel'yulll kierunku i pierwszych przednio zastosowanych ao. pl··z.ew~u pro-
8.80 _ 8.96, mąka żytnia rs. i5.~~, kliSZ," 14r4g .żel&zlly~h. Ch?eiaż .wedlng: nsta~y'lstlłllyów nowej. linii, za;<zła je~zcz6 z.mlau,,: I~ialltu na zai\po.knjellie IUI\I\QŚQi !łotlutiętej 
jęezmlennś i gl'yczana r8. 16 kart'>fle rs. ,Quowl,z9jłll/ij 1)11\ wlęksZPJ C1.ę§CI ruskich co do poloz6łlla stIlCYJ, ,\ lIl IIluzy lllneml IlIeurOlhalef\\_ Ulga ~a. a któ"ej obecnie 
3.90 _ 'Il.22 eebula n . 6 z~ czetwl~rt. dróg ~ela~nyClj, u~J'+'l'2!z~ klil a opiaty 1.1\ projektowane stacye IV Illi:tstach Ostrql~ol\ ~Or"l)' .. tają tylko tl'ansporty, opatrzune 
owies kop. 92 - 108, siano kop. 36 - 40, I lIrze wóz lalh",ków i'Qciąg~llIi tQ"'ą.rqIYijqli i O~trowi'lt W~ e~i!lną ! 111 '~!ldZQne q'l~'1 świadec~welll 311.1·ządów ziemskich, nie IUO
sloma żytnia kop. 28 - 32, mięso I.ośle I wynosi '/" kall. pij Jlutl ... I wiorsty, to j~, Iliel:wua o c".ery wiorsty zi. astrol~k'ł, gla byll zastosowaną (lo pnewozu zboża 
dniego gatunku I'S. 4.40, maslo rs. 12, ~ dnak naj wY." za I.ą 5LII II'kll, ~1\.1., o~yc~Illla drnga t~kze Q i'1\1' ~ wiorst aa Ostl'OWI8~1 wszelkiego wogóle~ dopóki. nie uast.lj.pU 
Izmalee I"S_ 6, mąki< )Iszenna rs. 2.30, sól "ustaw drug źHlllzllych fl'Kl/.IlllikloU (uh 'l- WP wil KOmQI·uwle. N& buduJ'lc6J się linII zakaz wywozu zbóz za gl'aIllC~, IV nlMwill. 
kop. 65 za pud' cbleba. kop. 5 pieprz kop . rles des cb .lrge~), nie o~powlada it()~Un- kolei na"ual' wlau~k i ej z Ł~ll uo Ostrol.,ki, Iż ulatwiłaby 01111 tylko dol'/~ <lB 1:1·"allioy. 
50 liście bobko'we 15 kop. za.' funl. 8)1iry- kom kolejowym w Rosyi. Liczne tOWRI'y z IHI\Vollu zimy wszelkie roboty b~dą za- Jednocześnie ZKZIl&C2\aJlI ., Bil·~wyjl\ wie
tu~u 780 łJl'óby '·S. 9.50 ocet r~. ').łJj i'la I w Rosyi mogą łatwo 'Y trzymać wyższe wleswue z dn iem 13 b. m., z wyjątkiem domosti", że :f.!\lIolli<n, sfer handlowych 
wiadro. Dowozy sa do;t&teczne. .opt'!~y: wprowadzenie zaś takich OlIłat po- szczegółowych stndyów inżynierskich i o- dro~gzl\!\ ~.Wl\ wywQJau~ jest uie tyl~ 

X Z 'l' lI8zyua pow. l6dzklego I/iszą do zwoli ko ljjjlllJł yą.rar.it\i zuiiy<l taryfy ~ia )łl·acow)'wani.a plan?w, .które będ'ł p'r<\'1'(~ b.\·l\lI;le.1II jego ~apasów, ile raczej wy02e
lias: Na ostat im targu w '1'nszy- przewozu lIlIIlej wa.r~clll,+,y~11 lłr~ę~ll!'o- qzone Cillą zllll~· Na Wlol\\ę ~<\ I'Qllót ~Ie- ~Iwauleru pOSiadaczy zboża ua większe 
uie według notoWali urzędu gmiuy Górki tów I towllrów l,r7.ewo~oQycl, willlklsml lIlnycil Ilłizllh~ilzie a,OOO ~'QPl\c~41Y ło~'- Jei~oze poduiesienie się cen, obecny prze
pla~ouo następująee ceny: żyto 1'8. 13.50- partyami. \V tenepoiób byd może, że SPI'ł\W'1 s~ów ~ II'I\Ó, witebskiej I 200 mU"al'ZÓw to ~ak.az musi wplynąć znąQlluie na obili-
14.50 pszenica rs. 15-17, jęczmień rs. ujednostajnleui& taryf jest już bllzkll urze- ~ iub, kalu$kleJ. żeme I uregulowanie oeu zuoża. 
8.:;0"':9_50 gryka 1'1. 7.50-8.liO. gl:och rs. czywlstnieui&. '1'eraz pozostaje tylko wy- X .Diell" dunosl, te obecuie w sferach POCZTY I TELEGRAFY, 
11-13, mąka żytnia 1'8. 14.80-1tl.80, ~~- pl"ll,cowat odpowielinią do obecuych lVa- kolejowych mówią wiele o projekcie u- X 'l'sohnlk Cbrustulew W Petersburgu 
8zaj~czmienn .. 111. 12-13, grycJ&lla 1'8. f Uli I> c) w przemysiu i haudlu, klasyfikacyę tworzenia tQWal'zystwa drółJ wyualazl nowy typ mal'ek poczto-
17-18, kartode I·S. 3.80-4.20, cebula 1'8. towarów, Ilr/}l ol<re:Hić WYI/lIdki, IV któ- i e I az u y c h p o I u d n I Q IV Q. w 8 e h o- w y c h, które, po lll'ayklejeniu do papieru 
12-13 za czetwiert; mtka pszeuna I'S. J'yc~ I;ooieezue •• ",yJą~~j Q4 ~!!-sa4 o~~ll- 4 II i C Ih W ąklad któl'ego weszlyby Ihogl nie IDOM byC. Il<\ niego odel'walle, co za-
2.75-2.85, owies kop. 80 ~ n . I, siano IlYc~. *elazue: grlasko-cal'ycyliska, dł\Zalisko-ko- pObiel[1\ I'(ioll\ I\aqu~oiom. Wynalazca. 
kop. 48-52, sloma żytJlia lI:.op. a8-~. X Na wszystkich kolejach tutejszych i zlowska, koałowskQ-8aratolVska, orlowsko. sII\I'Ą się 1\ rządl\ o, zbadanie jego IIlI-rek. 
mięso pośledniego gatunku rs. 3.!ł0-~.10, Oeill-ratwa 1. w i ę k 8 Z o n o o b e c n i e d o- gri;uką, tud~ie~ I'l'ojektol'(ąl le <\I'ogl 1

'
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masło I'S. 11.80-12.20, szmalee rs. 7.40- p I a t)' IJ II t a k s t a I''y f o w y "h z a kl'owsko-ol'alillia I. h!ua 40juIlowe IV okrę- X W kilkn fabrykach warszawskich wpro-
7.80, sól kOjl. 60 za pud; chleb pytlo'vy p r z e IV ó z t Q W ą I' Ó W I tak: ZIL, nalado- gu połączouyoh hniJ !l\aglstralnyc~, któ- wadzono z yczaj w y p ł 1\ C a n i a I' o b'O
żytul kop. 4'/., pieprz kop. 39- IIg~ \IIagie i wyhujow,anje '" w,agllnólY tOW&I'ÓW bę- I'ych budowę rząd z!\mlenyl. PI'oje~t teu \ u i k o III Y g o d n i o IV ej II a I e ż u o
bobkowy kop. 2!-26 za funt; spirytus 780, dzle pobierall1ł cI~pl~ta 1l,3il kop. 04 p)ldaj lIlógluy by~ urzeczywistuiooy przez wzię- ś c I w Ilon i 8 Ih I a I k I. Od tej pory 
Pl'óby I ·H. 8.60, ok~wita 40· próby rs. 4.50, p~'owiz;ya od zaliczenia weWłl~tl'znej komu- cie w dziel:żawę od r~ąllu dróg żelazll~Qh jak donosi .Kuryer wars:1lawskl", IV rabry: 
ocet I'S. 1.20 za WJadl·o. I nlkllcyl '/t kOlI_ od rubla, zaś w bezllo- I;QzlowakQ,8erąto lV~"I!I~ I QI·lolVskQ - !f1'la- kach tych dobrobyt pracujących jest wi-

X Z Aleksandrowa j/ow .. łól~~!ego do- średniej komunikacyi 1 kop. ~d rubla; ~·o- ~kiej, IVf~uP.u drogi zel3Zuej I·ia.zalisko- doczny, a co ważniejsza, stwierdzono zmniej
noszą nam:. Wedlug lIotowan mleJscowe,l!''' illtkowe 4 kOlI. Z& 10 pudow; stacYJ ue kozlow~~I.el I. urządzenia wszy8tklch no- szeuie ' się pijaństwa I liczba nieprzybywa
urzędu gminnego na targu OstlltJ)11l,l l"ozchoqy 7 kOI'. za 10 pud6w. wych IIIIIJ proJektowanycb. Potl'Zeblle do jących 'do zlljęć po niedzieli, czyli t . 3W. 
mógłby wyciągnąć dla SieLi." o wiele w· Ewelina n.4.rżał$ z oburzenia słysząc te- , za" wielką kr1.ywdę i ujmę dla Hiebie, Jffó-- .poniedzialkujących·, zmalała IJl'zyuajmnlej 
cej pl"1.yjemnoilci z !lfonnt-Eden'u gdy slowa I Y.YllJl&hnęła /!,n~ewep!, którego nie rą powinien ponieść_ o 75%. Podobuo ios.pekcya f~b~'Y~ZIlIl m~ 
nawet był jego wlaścicielem? Peusja, któ - hamowało jut iil~łle wsppn)l)ill!l!e 4awnej Jeden z jego tOWill'zysz ,niejaki Mul- ~aządat od wszystklcb wlailclcleh fabryk 
1'11 mu wyznaczono, zaopatrywala go obB- tkJiwogei. . Ilillil piwowar poddal mu myśl, która od I ~akład.ów pr~emylilowych, ażeby Pl'zenie
cle w monetę, a wszelkie potrzeby mial _ Nie Wll,Z mi )ilę nigdy mówili j w ten j&k(egoś I'zI\sq kielkowala w jego umyśle, 1111 teNnUI wyp1aty z .sobót 11& pou~edzialki. 
za.spak.aja~e bardzo. zb~tkol!nie. ~ czasem sposób o kapitanie. Człowiek to tak szla- A~·. Lyle lubil bardzo, podGzlIs 8WyOi) ble- X W 0łl:hl PO\l~I'CI& rozwoJu ,I usys.te
etał Się Jeszcze WlęC~~ lelll,wym I zarozu- chetny i prawy, ie Jlracowat IlOd jego kle- li/ad w oberbch okollcznycb, poruszać matyzow&lI!a. p r z e m y sł u t l t o ni 0 -
mialym: Nie starał się już 1l~lYet. o zac~o- runkiem jest 7'&wie}kim zasze.zytew dlll kwestyę illtereliów miss Rayl1e i jej praw we g o, mUllstel'yum skarbu. po~tauowl.lo, 
wywanl':l, pozor(,w pocznwanla Się do Ja- ciebie. Jeśli będziesz UlII zlorzeczył i obra- do Mount Eden'u. Byl bardzo z!\dowolo- aby depar~meut dochoi/tw n~es~łych zbl~
kichkolW'ięlfspbowiązków, całe !lnie Ipędzał żar go, utraclsz na zawsze moje względy. ny, przekonywojąc się, że prawie niepollo- r,,:' I pub!lkowal w odpowledulIll czaSie 
z cygarem w usl.acll. .Dob!·a!. s.oble pr~y- Wiedz o tem, panie Lyle, że kaJlitan Filip biel~stwell~ bylouy zdemaskować jego oso- I WiadomOŚCI, c:zel'pau~ ze w.szyst~l.ch okrę
tem towalozystwo ludZI naJnlllleJ odpow)e- jest pl'awdzl Ylll panem tego majątku a. bę I ze muglby bez obawy stauąć nawet gów plantacYJ . tytoolll fablyk. W)I obów tll
doicb dla kogo!j, kto cbcial uchodzić za kto nie chce uznawad jago powagi, nf..lsi przed stal'ym r Gambl ' lecz .Jl.bcial S~! b~cznycb,? -'Vldokach Urodzaj n, .0 wszy~t
gentlemana. ~welillll: 9y1a bar~zo . z.g~rszo- stąd ustąpić_ Nigdy nie Ilo Wledzillł 'mi nic do~ied~i Jak. też okoliczni ludzie r.apa- kl.cb 8przyjl\l~.oyoh Wa!'llllkach ~1~~I'zewanla, 
lIą, gdy dosz\o do JllJ uszu, ze Jej lIl(.eu- na ciebie a przytem jest zanadto Pl'awy trują 81ę na Jego sprawę . Nl\traq( llą Ol az spr\ą: !\lIla tyt UlU, tudzle:4 II zapa
dent tiywal wi~ywauy w piwiarni wiei- IIby mógi być niesllr8 wiedliwym dla kogoś: .chętnie gwarzących o CQdzycb illtelJllsaoh iac~ tyt.oOlu w sklepach hortowych, o)'az 
skiej, w wesoleJ, a bardzo niestąsownej To co wiem o tobie dowiaduję się zl\'y- i wkrótce opowiedziano mil całą bistOl'yę skladacb fabrycznych. 
kompanii. Z tego powodu zmu8Z.oną byla kJe' przypadkiem od 'służby. wuja! jego wlasne przestępstwo, będ ące RZEMIOSŁA. [ PRZE~IYSt DROBłiY .. 
rozmólYIć się. z nim I 9śwla~cz?ła mu ostro, .1ssper Lyle 'wuuizyl pogtlrdliwie ra- J&koby ~rzyczyn'ł, dla której Mount Eden X W Petel'sbur~u rozp~tl'ywaną Jest 
że sobIe za:-VleJe pozw~I~.1 .ze podobnem mionami. . dOit"al ill.~ .IV kobieoe I'ęce, I obec~le k9~ostya.z I _ó W II 11111 a P r a w tak 
pOltępowaOlem.llrzynoslJeJ ujmę. _... .. - DZlwl~ ilę - I'zekl ra~ do Iwego zw. Ize?,leśllllko.1V konsenso~ych 

__ .Wc~e nie u~aża".'-odrzekl - abJm :- MlHlę l z~czyw!scl.e, . ż~ llaJJ~pI.eJ bę- przyjaciela Mnllinsa _ iak mógł taki ma- z. rz e.m I.e g In.1 k.a m I ? e c.h .o.w y m J, po-
obrazll Clę w czemkoLw)ek, lecz jeśli ci się dZI~ ~dy spel.ltlp, .lń?J zamlal i Z~blOl., ~tąll jątek dostat się miss Rayue? Olewaz IHerws~ .I~k~ lIczmejsI, pla~ t~
niepodobam, to . najlepiej będzie gdy się mOJą. zopę· Nie pl z)JJuszczałen~, ze. wZ~I.al.l- - Mogę pana objdnić pod tym wzglę- warzystwQ rzemle~IDlczemu daleko więcej, 
rozstaniemy. ka mezUyt pochle.bua o kll:P!tnnic j:~ltp.le dem. Otóż, stary pau Caryll byl dziwa- ci~ial'y sllPl.ec~ne I . iune ponoszą tak~esa-

_ I gdzi~ się udasz? _ zawolala. wy~oła ta~ą, bUlzę z tWOjej~r6iiy" lIle klem ua jedpym punkcie, a miau owicie me, poz~awlelll . są Jednak. Ill:a~a zblOr~-
_ Gdziekolwiek. Cói to znaązy dla mnie? 8ą~zlłem tę-l, żeby: 01.1 b~ólel? tl\HgO lI'ierzył w mbiliwość powrotu: wego syna wego zaJmowllnl1l się swoJeml mteresaml, 

A co do Aui, to jeśli połączyła swój los Il~ostwa. Być "!oze, ze. ~asz an!~a1' ~~~I~- ktÓl'y mn d \vuo uton~t. Ponieważ cial~ tak jak cechOwi nem!eślnic,Y. 
z moim, musi go razem dzielić. Zabiorę ją III~ŚĆ ~o .do tej godnoscl" takim laZle lIie znalezio o, a 011 nie chcial wienyć X Wobec .tego, ze Wiele garucal'zy 
do Londynu, możemy zamieszkać w je- Il8ZUję el . 'IN śmierć, I 'zeto testamentem naznaczył przr u~da~alllu polewy swym wyrobom 
dnym po~ol~u, dopó~ lIie znajdę jakiej mpertYI!ellekl tO!1 l JilowarP8na Lrl.e go swym ,padkoblercą., a mls3 Rayue I posIlkuje SIę. m.eto<\1\' pr2;estM'zalą! do to-
pracy, a Jeśli nie ZU3,ldę, ho, to Ilomrzemy doprowadzIly ~weh~ę do ?s teCZIlOSCJ. wlada tym majątki~m I o zastępczo, w rzystwa PQPlerllnul prae~y~łu I 1Ia0(1IlI 
z głodu. Tego przynajmniej uię b~dzfesz lIogła~y w tej ch~lh oskal'z,Y go publl- Moilla jedllh~ by~ pewnym, że 'ligdY (Iw w Petersburgu m~ ~yć WllleS!Ou: wkrótce 
mogla nam zabronić. czule J!lko fałszaloz& I osz~sta, Jldzba~vjć. g:o syn nie wróci. 1tlusial już dawno uml'ze~ "ropozycyl1 wydalIla lustl'l!kcYI o n o w y c'h 

_ Achl Willu, dlaczego mówisz Ilodo- wszelkiego s,,:ego poparCia, b~z naJmlll!IJ- biedak. I s p o s o b a c h u a d a w a n I a p o I e IV y. 
bne Iłiedol·zecznoścl. Wiesz, "e do tego szego t~łu I wyuutu suu!le la. Lec1., . - Lecz mI'. Caryll mial pO~ObllO jakie- TELEFONY. • 
nie pnyszłoby nigdy; wszak tak rada je- wszak. lI~e byt on s.am "B: d,vlec , łos, Ani goś iiostrzeńca, któl'ego chciał mianować X ~IÓWllY zal'ząd p.oczt I telegrafó~ 
stem dzielić ~ię z wami tern, co posiadam. tak slh~le był z UlIII z,wlązany_ • Po~mo- 8woilJ!. spadkobiercą - pytał mI'. tyle stara ~Ię o wyasyguow&ule .k r ~ d Y. t U o f I
Zwracam ci tylko II wagę, IIbyś był ostro- ",:ala WięC Iwe oburzeme, odw!:.ó Ilasię-OO ciekaWie. cyałllego n.a r. o.zwóJ. ~Iecl te!~
żnlej8~ym i nie narażał mnie i domu mego mego I ódeszła. _ - Acbl tak, mi&ł jakiegoś kuzJ'nka, f o u o w,Y c h, IstuleJ~cych JUZ w znacznleJ-
na obmowy. Jasper Lyle malo robił sobie z 'ej gnie- lecz ten IDU 81ę lIie udał. Sfałszowarjllkiś szych lIlIastach RosYI. 

- Zapewne to teu nleznoRny Filip do- wu. KOI'zystają~ej lask, nie czuł dla podpis, czy czek, nciekl do Ameryki i prze-
nOlI ci różue kłam8twa na "nie - odrzekł niej żadnej wdzięczlloSCl, przeciwnie, ~ r~uJ:~ w~~i. Zapewue umarl tak jak Wiadomości ogólne. 
J,yle_-Wiem, że ou muie nienawidzi i rad stała w nim żądza zemsty i zgnębiema . . Ig~y nie byłem w Amel'yce, 
lIIJIle oskarżać. Czemu 011 wtrąca .alę do swej bogatej kuzynki. Nie mógł jej dam- lecz sądzę, że uie mu:!i to być be"llieczny Projektu ~apoll\Olll dla urzędników kolei 
mnie, leD glopl intrygant I klamca. , wać posiadauill Mouot Edenu. Uważal to kraj. (D. c,. n.). fabryczno-łódzkiej w stolunku 5°;. JJa oso-
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nie zatwierdziła rada zal'Zędzająea W 

Warszawie. Natomiast projektowaną jest 
zapomoga w stosnnku 8". od pensyi dla 
kawalerów I 10"10 dla żonatych. 

straty wynikłe z pożaru fabryki p. Emi· 
a Wicke obliczono ostatecznie na rs. 
~O 000, w tej snmie rs. 19,675 w zabndo
~a~iacb. Fabryka ubezpieczona była w 
towarzystwie .Rosya· na sumę rs.207, IOv, 
• mianowicie: towary i materyaly surowe 
"bezpieczone były na 1'8. 115,600, maszy
uy zaś, warsztaty, pasy i t . p. na rs. 91 ,500. 
pożar. Przed kilku dniami we wsi Ba

/Ut Y Nowe wyniki pożar w posesyi Mateu
Sla Bednarka i Teodora Jakubica. Pło
lDienie tak szybko objęły zabudowania, że 
o stłumieniu ich nie moglo być mowy. 
Spalił się prawie doszczętnie dom mie· 
szkalny, obora i szopa. Straty po szkodo . 
wani obliczają przeszło na rs. 1,000. 

Na Ii cytacyi, odbytej w tutejszym zarzą
dzie powiatowym, utrzymał się przy przed
siębierstwitl naprawy niekt61'ycb ulic w m. 
Zgierzu, p. Gerson Weinziger z Piotrko
wa, kt6ry zobowiązał się wykonać roboty 
w ciągu rok n przyszłego za 1"8. 2,250. 

Z powodu pl'zymrozk6w, roboty okolo 
bndowy kilku nowych gmacu6w w mieścitl 
naszem zawieszono. 
Nadesłane . Od zarządu filii tutejszej war

szawskiego akcyjnego towarzystwa poży
'czkowego otrzymaliśmy list następujący: 
"Ponieważ artykuł pod tytułem "Odnale
zione rzeczy", wydl'ukowany w ur. 245 
"Dziennika", niezgorluy jest z I·zeczywisto· 
ścią, przeto zal'ząd tutejszego łom bardu 
uprasza o zamieszczenie następującego Spl'O
stowania i wyjaśnienia . Przetlewszystklilm 
przybylemu wraz z ŻOllą z Warszawy wła· 
ścicielowi skradzionych tam kosztowności, 
nietyłko uie odm6wiono okazauia zak we
styonowanego zastawu, lecz d szem, poka
zano go zaraz i to bez żadnego udziału p. 
policmajstl'a, co sam wlaściciel poświad· 
czyć może . Dalej, koszto wności 7.akwe· 
styonowane i poznane przez IV icieli, 
skladały się nie z papier6w wa ościo
wycb, jak wspomniany artykuł opiewa, 
gdyż takowych z mncy § l us awy swej 
lombard nie przyjmuje, łecz z jednej pary 
kolor:yk6w i 2-cb piel'ścionków z bryłanta
mi, oraz 2-ch spinek złotycb i to uie za· 
stawionycb pl'zez 'l'ugendmana, lecz przez 
niejakiego Leszczyilskiego, kt6ry też potl· 
pisal odnośnI} deklal'acyę przy zastawie. 
Zastaw zaś Tugendmaua składający się 
z zegarka zł9teg-o i takiejże dewizki, był 
także przeglądany przez wldcicieli powyż· 
szycb kosztowności, kt6rzy jednak przy
znali, że nie jest icb własnością. 

Rnzbój i rabunek. \V e środę pl'zed' po
łudnielU do tkaczy, zamieszkałych w domu 
Gaupnera przy ulicy Dlugiej, wszedł jakiś 
mIody człowiek niby. po prośbie. \V mie
szkaniu znajdowasię tylko 72 ·łetnia sta
ruszka, kt61:ej mniemany żebl'ak zadał że
lazem dwie I'any w głowę, a następnie za
cisnął jej ganiło r~czoikiem. Kiedy sądził, 
że stal"Oszka już nie tyje, zamknął drzwi 
na klucz z wewnątrz i zabrał się do plą
drowania mieszkania. Najprzod tedy o
brał się w najlepszy garnitul' gospodarza 
mieszkauia, w nowe buty; IJowy ierał 
wszystkie najlepsze rzeczy, W ezelll było 
kilka nbrań męzkieb; zabrał got6wkę, ja
ka się znajdowała w szafie, zjadł obiad, 
przyrzi)dzauy przez staruszkę i wyszedł 
niespostrzeżooy przez nikogo. Może jednak 
uda się policyi wyśledzić śmiałego rzezi· 
mieszka, gdyż stal'uszka, pomimo, że na ra· 
zie straciła przytomność, zapamiętała jego 
rysy. Ma to być młody człowiek, blondyn, 
z przystrzyżoulł bl'odą, wysokiego WZI·OstU. 

Napad na s klep. Przed kilku dnrami pię
ciu ludzi, uzbrojonych w pałki, wy",atylo 
drzwi do sklepu Dawida JakubQwicz/L we 
wsi Wiączyn G6rny gm. Nowosolu" po· 
wiatu ł6dzkiego i zaczęlo pl~drowa6. Aby 
ulliemożli;wić wlaścicielowi skłepu wezwa
lIie pomocy sąsiad6w, złodzieje dl'zwi pro· 
wadzące ze sklepn 110 jego mieszkania 
1l0dparli kolami, a przy węjściu od sieni i 
przy oknacb postawili czaty. W godzinę 
potem umknęli, unosząc z sobą wszystkie 
zapasy towal'6w, wartości przeszło na rs. 
100. PoszkodowaJ'Py zawiadomił o wypad
ku policyę, kt6ra przeprowadziła śledztwo 
i skradziony towar wykryła li mieszkań
c6w wsi Wiączyn Góruy Adolfa M. I An
drzeja K., kt6rych aresztowano. 

Napad . Onegdaj I'ano, na szosie do wsi 
Doły, kilku wyrostk6w napadło na prze
jeżdżającą tamtędy -włościankę I zabl'alo 
jej wszystkie produkty: jakie wiozla na 
targ do ~odzi. 

SamobUJstwo. ° egdaj, lIa Bałntaell po
wiesił się w ustępie 15·1 et~IUC opiec, Au
g ust W urch; przyczyna samob ~8twa nie
wyjaśuiona. 

SpłoszenI. \ nocy z piąt ua sobotę 
około godziny 2-ej, na ulic Ś·go Bene
dykta policy a zauważyła kilku podejrza
nycb dl'ab6w, czekających kogo~ w poblI· 
żu jedu go z domów. Za zbliżeniem się 
strażniliów, podejrzane indywidua uciekly, 
zostawiając {lu ży drąg żelazny, orAZ trzy 
ud nszone kOl·y. 

Prlytrlymanl. W czwal·tek przytrzyma· 

DZIENNIK ŁODZKI. 

la policya tutejsza 5 os6b podejrzanycb, 
mieszkailc6w zamiejscowycb, z któl'ycb je
den okazał się znanym złodziejem. Wszyst
kicb odesłano do miejsc stalego mieszka
nia. Pr6cz tego aresztowano jednego pija· 
nego, którego po wytrzeźwienin puszczono 
na wołność. 
Kradzieże. Na ulicy Widzewskiej, w bliz

kości domu tarka, przytrzymano onegdaj 
Stefaua Nowaka z workiem kradzionej bie
lizny. 

W czwartek, w godzinach polndniowycb, 
na tarym Rynku, młoda dziewczyna W., 
złapawszy ze stragano 2 garnki, wartości 
1 rub. 25 kop., usiłowala zbiedz, lecz 
przytrzymano ją i aresztowauo. 

k o w i t ą k I i m a t o log i ę Rosyl, na 
podstawie wszystkicb zebranycb dotycb
czas spostrzeżeń meteorołogic:mycb, przy
czem w sklad tej Pl'acy wejdą wszystkie 
wogóle części klimatoltlgii. 

W Petersburgu powslał zamiar u m i e s z
czenia wszystkicb kancelaryj pe
tersbnrskich sędzi6w pokoju w 
j e d n y m g m a c b u, przyczem arcbiwum 
byłoby wspólne. 

Z rozporządzenia gubernatora peters · 
bnrskiego IV guberni petel'sburskiej zapro
wadzono r e IV i z Y 8 S a n i t a r u e z 11-

kładów handlowo-przemysło
wych. 

Przed przyszłą w y s t a w ą ś r o d k ó w 
zapobiegającycb pożarom w 
Petersburgu, zebl'lIne będą pr6bki ognio
tl'walych tkauin kostyumów teałramyeb. 
Pl'6bki te IJoddane będ~ podczas wystawy 
badaniu grunlownemu. 

go I bohaterów wojen o niepodleglość Grecyi 
K,n,risa, genialnego marynarza, który pod
czas walk wspomnianych z heroiczn, odwag" 
napadał na olrr~ty tureclrie, niszczyI je, pBlił 
lub wYlllldzał w powietrze, wnuk jednego z 
najtarliwszycb patryotów greckiob, Apostoli
des pn.szedl niedawno w slutbg tureck" 0-
puCciwszy urz,d w swojej oj czy tnie i przy
brawszy nazwisko Osman·Nuri. A. wioe wnuk 
nieprzejednanego wroga Turcyi, udmirała Ka
naris. jak zwykli byli z dum" uazywać go 
rodacy, lostał turlriem. .. z mi/ości do pi~knej 
turezynlri. 

,,"* Fatalny pierścionek. Zmarły przed 
~;łI{Il laty król hiszpański, Alfons XII, podaro
wol tonie swojej, Mercedes, CÓrce ksiocia de 
Montpensier, wytworny i kosztowny pierścień 
złoty, kt6ry królowa nosiła do samej śmierci. 
Śmierć ta wkr6tce nasl'lPila. Zanim zmarł" 
kr610wg zlołono do grobu, kr61 sam nosić za
cz,1 piedcionek, który niezadlago ofiarował 
babce swojej, kr610wej Krystynie. Ta ostatoia 
zmarla po kilku miesi,cach i pierścionek prze-

Na szosie rokiciń kiej pod Dr. 675, nie
jaki J. G. cbciał sprzedać bardzo duż~go 
prosiaka prawie za bezcen, bo za 8 rubli. 
Zwr6ciło to uwagę miejscowego strażnika, 
kt6ry począł badać sprzedającego. Wów
czas G. usiłował umknąć, lecz go przy
trzymano. Jednocześnie prawie zjawiła się 
do policy i wlaścicielka owego prosiaka, 
dOlJosząc o jego zaginieniu. Sprawę odda-
110 do sądu. 

TEA TR i MUZYKA. szedl do r,k siostry krola Alfonsa XII, in-

Podzięko'V8J1 ie_ 
kor ŚĆ ewangielickiego domu sierot 

wpłynęły w ostatnich czasach następuj ące 
ofiary, od pp.: . R. rs. 2, \~gner rs. I, 
A Oleli! Frei 50 kop. A. Czadek r. 3, 
Zieglel'a (zebrane na weselu swej c6rki) 
rs. 3 kop. 50, Marcina Schultza rs. lO, 
zebrane w d przy jaci61 na wieczerzy w 
hotelu Mauteuffla r8. 8, od \lp. Sch widel'ek 
rs. l, W. H. F. (IJIL ręce p. Petersilgel 
rB. 25, H. I. Voll)Jrechla (zebrane w cza
sie zabawy) rs. 7, . N. rB. 10, E. W. rs. 
25, zebrane w kosciele I·S. 2l kop. 80, 
z puszki p. 'eidliu era rs. 11 k()lI. 57, 
składka roczna towal'zystwa kredytowego 
mla ta Łodzi rs. 100, składka roczna od 
p. A. G. rs. 50, zebrane na uroczystości 
ch6ru kościelnego r8. 38. Szlacbetnym o· 
fial-odawcom składam uiniejszem pnbliczne 
podzięko wanie. 

: Przedstawienie piątkowe należy za1l- fautki Maryi del Pilar. W kilka dni zale
czyć do bardzo udatnych. zarówno pod dwie po wloteniu piericionka Marya deI Pilar 
względem kasowym, jak i scenicznym. om .. rla. Po raz trzeci pieri~ionek wr6cił do 
Wielce urozmaicony pl'ogram wykonany króla, który wkrotce ofiarował go siostrze 
był z zU[Jelnem powodzeniem i zadowole- zmarlej swej żony, najm1lld .. ej c6rce ksigcia 
njem Iwidzów. 'ilIiędzy Inuemi, odegrano de Montepensier. Po trzech miesi"cach mlo
po raz pierw~zy jednoakt6wkę p. t. "Przy- dzintk" ksi~niczkg złotono do grobu. Ude
słnga'~ pl'zełożoną z francuskiego. Kome- ~"y t!m smotnym. zbie~iom ok~liczoo§~i kr~1 
dyj ka ta nader zręczna i wesoła, o nnta me obclal odd~ć . plerśclOnk.a mk.omo I nO~11 
na dowcipnie zaplątanej intrydze, z której go sam do §mlercl,. która, Jlk ",adomo, Dle
cnota i moralnoU wychodzą nienaruszone, I dłngo potem nast,pJla. W:dow~ kr610wa. re
podobała się bardzo, wywolując wybucby geotka złotyla fataln, pledClooek w ofiJerz~ 
śmiechu oa widowni. Odegrano ją żywo I .~ oltarzu Madonny w Almndea, patronkI 
gladko, gl()wnie dzięki państwll Janow- ml'!,ta Madryt~ . 

Pastor Ro!idtlUller. 

* Ponieważ roboty przy buuowie kolei 
riazailsko-kazańskiej i kursko-woroneżskiej 
na czas zimy mURzą być zauiecbane, prze· 
to w cel n d o s t a r c z e n i a ś r o d k 6 IV 

do życia ludności miejscowej, dotkniętej 
nieurodzajem, istuieje projekt rozpoczęcia 
robót przy wyrąbywanio lasów okolicz· 
nyeh, obrabianiu dl'zewa i kory, przy 
pl'zewożeniu materyał6w, potrzebnych do 
budowy most6w, gmach6w kolejowych, 
jako to: kamienie, cegly, wapno, piasek 
i t. d., jak również Jlrzy wyrobie SZy lL 

skim. Podnie«ć nałeży zwlaszcza scenę • * Co to Jest kOniak? Pod tymlem po
zazdro§ci, oddanlji przez p. Janowskiego wyuzym ".Tbe SaQitariao" pisze co oostępnje! 
(Montonnet) wJbornie, Ol'az niemniej Ilda- ,,~~ancO$k.' okrU ~bIlrante, w k~rym wyra
tną scen~ z listem, będącym zawiązkiem blan kODlak prawdzIWY, w. ostatnIch czas~ch 
calej intrygi. Wog61e artysta grał, jak produkowalokolo 20 h~ll tolitr6w. teg? napoJ~, 
zwykle , lekko i naturalnie. Pani B. Ja- tr:mcl~se~ zaś z Fr.ncYI. wyWOZI SIO rOCZDle 
lIowska (Cez&l;,l'na) gl'ala sympatycznie i "~OC?J Dlt 150 hekto~,tr6". W handln ko
byla pelna wdziękn, momenty zaś drama- makIem zwykle nazywaj, w6dk~, otrzyma., 
tyczniejsze podkreślała tl'aCnie, a wstrze· przez destylacyę wiua i tem miADem obdarzali 
mięźliwie. Pp. Sosnowski i Czyżkowski i w6dkg francnsk" .. wyt8lej dobr?ci. Analizy, 
pani Staszkowska wsp61działali im su- dokonane w BerhDle w ces.raklem laborato
miennie. .Monolog Gawalewicza wypowie- ryum og61?ego zdrowia ~skaznj" te mig~zy 
dzial II. Janowski bardzo dObl'ze, & pani prodnktamt, spnedawaneml pod nazw, kODla
Bronikowska. śpiewała bardzo ładnie. H. kn i zwyczajn, wódk'l, otrzyman,. nio z wina, 

'!' Dziś w tea 'ze Victoria" powt6- nie motoa dop.trze~ sig tadoej r6tnicy. Spra· 
rzo~ą będzie "Narzecz~na z "Verts·Po- wa o to ~o oaleiy nazywać .koniakie~, roz

·teaux" opel'a komiczna w 3-ch aktacb, trz,san, Jut była przez s'ld francn,kl, który 
z mnz)!ką Audl·ana. przyznał, it pod wyrazem koniak Diekonieoz-

ROZMAITOŚCI, 
* * .. Lwów. Namiestnik zezwoUl na zbiera

nie składek na pomnik dla Aleksandra hr. 
Fredry (ojca) . POlIInIk ów su.n\lby Tle Lwa

Warszawa. wie z inioyatywy tamtejszego Koła literaclriego. 
K O n kur s n a p o s ą g M o n i u s z ki.,."" Kraków. Zmarł tutaj Aleksander 1:a

w flY!ler teatr n Wielkiego jest już rozstrzy- d"ows~i, ojciec Boles/awa, artysty i retysera 
gnięty. Modeli na konkurs nadesłano czte- 80elly warszawskiej, autor grywanych na ocenach 
I'y, pod godłami: .Oset", .Lira" i .Zlota warsza"sldch z I)Owodzeolem obrazków 0-

lira·, jeden zaś ze Lwowa bez godła. Sę· miczuycb: ,,Icek z.piecz~towany", .. Pan Sta
dziowie większością głos6w wybrali pracę fan z Pokncia", .. Lokaj za pana", tud.iet 
rzeźbiarza warszawskiego, Hipolita Mar- wodewiln ludowego .,Skarby i upiory" . Zmar
czewskiego, oznaczone godlem .Lir·a". Iy przez lat kilkadziesi\t pracował na scenie 

Z nadesłanego nam s~ra wozdania zarzą- jako aktor niewybitny wprawdzie, ale poty· 
du stowarzyszeuia wzajemuej pomocy sn· teczny i typowy. 
bjektów handlowycb wyzuania mojżeszo · * '\ Bruks ella . W tycb dniacb opłonola 
wego w \Varszawi~, dowiadujemy się, że doszcz~tni. olbraymia fabryka tytoniu firm, 
stowarzyszenie liczy lo z końcem roku u- F. Olie; straty obliczaj, prz na milion. 
bieglego 448 ,członk6w rzeczywistycb i 128 .. *" Zaćmien i e księżyca . W nocy z d. 
bonorowycb, a przewyżki dochodów nad 15 na 16 listopad. r. b. puyp.da całkowite 
wydatkami mialo I·S. 2,509. Niezamożnym zaćmiellie ksittyca, które widziane b~dzie u 
członkom stowarzyszenia wypłacono z fun- n_s w całości. Zaćmienie rozpocznie sig o 11 
dusz61! og61nych rs. 555, Z funduszu leczj godz. 69 minut przed p6lnoCll, a sk06czy sig 
niczego rB. 190, podarowano sierotom, po- o god •. 3 m. 27. Calkowite z",,"ienie trwać 
zostalym po czlonkacb stowarzyszenia z bodzie 0(1 godz. 1m. l do godzioy 2 m. 25; 
funduszu kasy wdów i sierot rs. 543, na środe!, zaćm~nia przypada na godz. l m. 43. 
ntl'zymanie wal'sztat,\\v rzemieślniczych ist- Zaćmie"i. to willo""". bodzie .. catej kuli 
niejących pl'zy stowarzyszeniu ze spe~y"r- ziemsldej, z "yj'ltkiem Au,tralii. 
nycb fundusz6w, na ten cel wplywających . * * Równouprawnienie kobiet w Amery-
1"8. 3,037. ce postopuje szybkiemi krokami naprzód. Za-

Na ostatnim posiedzeniu sekcyi rze· rz~d miejsld, najwyas,e nawet urzOdy w od· 
mieślniczej oddzialu warszawskiego towa- dzielnych stan.cb, złotone s, oddawD" w roce 
rzystwa popierania przemyslll i hauulu wi- kobiet. Obecnio i zurz,d kolejami "ela.nemi 
cepl'ezesem sekcyi, IV miejsce zmarłego ś . udostgpnlono ko~ietom. Wod/ug doniuień z 
IJ· Boles ława BI'odzkiego, wybra no p. 'fo- Clarkburga IV zachodniej Wirginii, dyrekcyo 
masza Otwinowskiego, majstra srolal'- dróg ielazoych Pensboro i Marrieville 1Oybra
skiego. Iy na prllzesn swego kobietę pani, M.ttie M. 

W njąlek, w piel'wszym dnin c iągnienIa KimbalI. Pani KimbalI ma być nadzwyczaj 
4·ej klasy 157·ej loteryi k(asycznej , glów- zdoln, kohietą, dokladnio oQoznan, z intero
niejsze wygran~ padły na następujące nu- sami koleJowemL 
mery: I'S, 5,000 nr. 8653 w kol. tow. czer. * ** Kongrds palaczy. w zeszl, sobotę 
kl'zyża IV Wal'szawi~; rs. 4,000 nr. 10533 Qdbył sio w Wiedniu, ur"d.ony przez kilka 
U kol. Gutman w Warsza ie; rs. 1,600 nr. klubów palac""y, oryginalny koogres zwolonni-
7(\31 n kol. Filipo\vskiel w Warszawie; k6w tytoniu W1 .... z bankietem dla licznie ze
rB. 1,000 nr. 212'0 u kol. Tymeckiej w branej publiczności. Migd,y zebranymi brali 
Warszawie. Po rs. 300 n·ry: 1520, 13906, w nim odzial hurmistrz S~uermann, radca 
6407, 17041, 6093, 12996, 15966, 188S:a. miej.ki GGtz, wiele dani i ob6ry śpienckie. 

Nowo - Radomsk. Na odbytem uiedawno Po pótnocy palacze "alotylI fajki i ozdobieni 
w Nowo - Radom ko l.ebraniu członk6w \I'''CZ damy kwiatami, cofnOli siQ do obnernej 
straży ogniowej ochotnlezej, wybrano na- sali, g,lzie rO'lpoczda sig prawdziwa knajpa, 
czelnikiem straży p. Lndwika Biedl·zyckie. gdy tymczlISem w salach s,siednich oddano 
go, zastępcą naczelnika p. Ignacego Grub- sig tallOlOm. (Monkowie kOllgresu rozprawi.li 
skiego, a do 'ady nadzol'czej weszli pp.: nad potrzebnym dla zdrowi.. .wycz.jem p"łe
Kazimierz So lowski, Ludwik Swidziń · ni. tytoniu, wskazywali najwlościw". di .. f_j
ski, Władysław Siennicki, Mikolaj r owa- ki jego gatunki, pottpili uty"aoie papierosów 
cki, Feliks Fabiaui i Bel'uard Forster. i postaDowili oastOplly kongres wraz z bkim1e 

Petersbur g. bapkietem odbyć w rokn przy .. lym w POggitall 

nie rozumieć naloty prodnkt, poobodz'łCY z 
departamentu Charonte. Wyrok ów s'idu sta· 
wia handel koniakiem w p%tenie dwnznaczne, 
poniewat nabywcy odlłld "ie będ" mogli wie· 
dzieć dokładnie, co wldciwie kupują. 

••• Wystawa kotów. W ubiegły "CZwar
tek OLwarto W B.uk.t1i. "lokaJu ZW:Ląym 
..Salles modernes" , migdzynarodow, wystawQ 
kotów. Jest tam do parnset okazów tych ?wie· 
",t. Jak wiadomo, belgijczycy bardzo łubi" 
koty, które tet nier6wnie wiocej s, tam roz
powszechnione nit psy. Nie mas. prawie do
mu, gd,ieby oie było tego wroga szcz nrów i 
myszy. Furorę prawdziw, w§rM .... iedz.j'· 
cych wystawo maj" wywoływać przepyszne o
kazy kotów .iamskicb, be. ogona. Niektóre 
okazy., na spnedat, ceny ich jednak s, 
porz~dni. s1one. Za kota siamskiego t,daj, 
naprzyklad pigóset (rank6w. 

" •• Rozboje na kołejach . Dzieuniki za· 
graniczne podaj, wiadomość o d"óch napa
dach, dokon.nych niedawno na pasater6w w 
wagonach kołejowycb . Jad'lc pociuiem po
spiesznym z Hawrn do Paryta lrnpiec frao. Il.· 
ki, niejaki Sob"abe, Idrzemn,t siO w wagania 
II klasy. O-.rdzila go dnszność w krtani, 
spowodowana "dychaniem chloroformu, fia
ncczkę z którym trzymol mn przed ustami 
jeden z towarzyszów l,odr6ty. R!lZpoczOtll sig 
zaciekla .,alka, podczas której Sch"abe zdolal 
wyrwać z roki napIlStoika rewolwer i wyrzucić 
przez okno. Zwyciotony rzezimies.ek prosil 
kupc .. , aby uie poci,g za liokO sygnalow, i 
nie alarmował pociUn. 8cb wabe zgodzil siO 
na to, gdy jedoak pociU przybyl do najblit
szej stacyi k ..... ł aresztować napastnika. Ten 
ostatni zezool na śledztwie, it jest ameryka
nioem, bliuz,cb joduak szczegółów co do o
soby swojej ndzielić uie cbciał. - W tymAe 
dnin na jednej z kolei belgijskich pomi~d.y 
sl.acyami Ypres i Di"mude lIapadnioto w wa 
gonie na jadłcego knpca Rogera. Śpi,cego 0-
budzilo kilka silnych uderzeń telaznem nar~· 
d,iem w gtowę. Zerwawszy siO na równe nogi 
Roger pochwycil za broII, któr" mini przy so
bie, cO spostrzegłszy rzezimieszok otworzył 
s1.ybko drzwi wagono i wyskoczył. Roger mial 
przy sobie 30,000 frank6w golówki. .*. Katastrofa kol ejowa. Na kolei lokal
nej w Bernie morawskiem starty sig dwa po
ci,gi pllSatenkie wioz,ce mn6stwo osób. Obie 
łokomotywy i wiele wagon6w rozbitych. Jedn. 
kobieta zabita, wiele osób ciOtko pokaleczo. 
nych, w tej liczbie illSpelrtor policyjny Jabł
kowski. Przyczyn, kat.strufy jest uiellrze· 
struganie czasu, pflepi5lldego w ro.l<ladzie 
jazdy. 

T E l E G R A MY. 
Glówne obsenvatorynm fizyczne w pod Wiedniem. 

Petersbnrgu postanowiło wypracować C al· ,,*. Miłość wszy. tko może . Wnnk 
Rzym, 4 listopada. M:i .,dzyuaro.low& par

jedne- lamentarna kouferen~ya pokojow o~warl4 

• 
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została wczoraj po połndniu nroc1:y§cie w 
wielkiej sali na Kapitolu . Zjawni się n
c1:estnicy z Belgii, Danii, ' iemiec, Anglii. 
Francyi, Grecyi, Wioch. 'orwegii, Holan
dyi , Auslro-Węgier, Portugalii, Rumunii. 
Szwecyi, Szwajcaryi. Sel'bii, Hiszpauii. Mi 
nister sprawiedliwości, kilku dyplomatów 
i okolo dwunastu włoskich i zagranicznych 
deputowanych uczestniczyło w nroczystoścl 
otwarcia. Biancheri. dalej bUl'mistrz Rzy
mu. tudzież reprezentanci Niemiec, Austro
Węgier i kilku innych palistw wygłosili 
mowy, przyjęte bardzo przychyluie. 

------------~----~~----~--~~------
sponiewieranie jego ćzei m~żowskiej, przez za wiadro 100': - .--11.99; za 78": -.--9.35'. WI.., ławka, s leśnictwa wlocła"skiego. od 8umy utrzymywanie sto unku z żonA J'ego, zna1l" 8.<ynki Zło wiatlro 100": -.--12.1~ ... 71l": -.-- 7.lIł0 u.; ., .. 9 H 3) ., guberni hliakiej : ~piewaczką Melbą. Wedle praw angiel- . B~rll •• 6-go liatopada. Baukuoty ro,*l. sar." dnia 25 liltopatla r. b.. ." magistracie mi ... ta skich wymaganem jest. aby oskariony oso- 2Q4.oo. n. d08ta", :/03.25, "ak,l. UA WaNu,,: Kola." lejoietwa kohkiego, od sumy 4.936 lO.; biście oLrzym.a1 poze,v. Adwokat Arm- 2OO.70,~. Petel'llbnrg kro 2Il'l.ł? u. Pe\e,.""r. 4) w guberni plockiej . d'l dz' I . l ., dl. 199.70, "a LOII,I,o król. 20.34, ua (,ou'\,u ,II. dnia 2 IfrtIdni. r. b ...... masistraeie mi ... ta Pr.,,-Btro~ga stwler Zl . 18 aj przys ęgą 'pl'zez 20.21'/. , n. Wiedeó 172 80. kup .• uy .. I". :fl.i. . <ynt.,. lejni.t"a pl'Z&ln,skiego. od sumy 8.~tl6 swojego pelnom~eUlka w ambasadzie al)- 5'1, lio., ...... ""'. 62.00, 4'/, li .. , m",ida.'luo r.. OJóle01 od lWUy 145,135 u. gielskiej, t.e doręczyi k.ięciu Filipowi oso- 60.00, ..... '".sk ..... k. 4'/ •• I!\RI) r. 91.10, 4'1,. DdUla lO liatopatla r. b .• " magistracie miasta bitlcie kopię I'zeczonej skargi sądowej. Po 1887 r. 62.00,6'/, reu ... 10tA; 103.20, 5'/, r .• 1. • r8l>.1 Lubartowa odbędzie siO lieytaey~ na remont g ...... 2 I · I k' . . . ·ć· d r. l03.5C. I'O',"~' ".cho.lu,. II .w. -.-. rtl e"u cbu zajmo ... aue •• prsez element&rn~ szkol, " mie· l (Dlac I ~Iąz.e powlUlen stawI. Się prze Byr 69.70. 5'1. li.,y ...... wue r.,ki. 10'260. ;'1, po ~ie Lobu"" .. i. i na "ybll4o .. nie park.no, od susądem londynsklm do rozpatnema sprawy, ',c,k" .. rewiuw •• 18~\ ",k.145.5O lakai • 18';' Jłly 819 li. 12 kop. WadTU01 ': .. IUmy licytacyj. w przeciwnym razie ąd pny ~pi d tego r. UO.25, .ke,e Ur.gi i.l. "ar ... ~ ko-"i .. I";"~'.l nej. W nieobecności księch. -.-. ake,. kredy,"we . , .. ."""k,. - .- .key- D.ia 11 listopatla r. b' l w rs~ie gubernialnym Londyn. 4 Iistopl\da. Z Knoxville ('l'e

nessee) donoszą: W dniu 2-im b. m. na 
kopalni ę pod Oliver Springs napadlo 200 
jezdnych. którzy uwolnili przeszlo 200 
więźni6w, pracujących w ciężkich robo
tach. Wszystkich nwolnionych zaopatrzo
nu w odzież cywilną. Od zesz lego piątkn 
uwolniono przemocą przeszło 500 wię
źniów. 

P t b 6 I· t d (A 61) w'lI ... w.k,.~o bAuku h~ndlowes. !B.- . dy.kIJII," "&r8Zaw.kim oobędzi. 81' licytacya na dostawę 8 era urg, 18 011& 11.. gen. p D. . 1fego 75.00 d,.kollto uielUlel·.k I 8I('łł III\nktt p..uJC t." w eiłgn roku 1 9.! koksu dła warszawskiego ue· .1\0IVoje wremla" slyszalo. że na jednem 4"" pry" •• u. 3'1,'/.. ..to "ed«ego i ar_tu tymezasowego. Wadynm Z najbli2szych posiedzeń rady palI twa roz- loody •• 5-go li.topada. Potyc.ka ro.ka s 1&9 r. 60 n. 

Berlin. 5 listopada. Utwol'zenie biul'a 
centralnego do zakładania instytucyj do
broczynnych dla robotników jest zapewnio
ne. Protektorat nad tern w'ządzeniem ob
j ął minister Berlellsch. Rząd 1!I'zY I'Zekl ze 
swej skony mat&l'yalne popal·Cle. 

Rzym, 5 listopada. lzba zwolaua będzie 

trząsaoy będzie projekt uregulowania han- U eUli.yi 92'/,. '/.',,'1. KOII>ole angi.I'ki. 95. dlu zboźowego na rynk ach wewnętl'znych. ~.~II •• ~ lia""p~ !, ... ~,ie~ U3 ;:-235 ",' Ustop. PetersbarlJf 6 listopada. (Ag. IJ .). "No- t}l2.70. "" grudz.en 23i.:za 1.':." 22~ - 2łł ua . . .' "d . d ' ., . ednem liatop. 2\3.50. na k". maj. 238.25. . . wOJe IVI emla O\9la nJe Się . ze ua J Lo.dyn 51istopada (Jokier J."a !5'1 SpokoJUle. z najbliższych po iedzeń rady palistwa Cn.k.ier bthakowy t3'i. Bl.bo. , . rozbierany będzie projekt upol'ządkowania LiverpOOl 6.g. listopad ... Bawol ... SI"a"oa,l.uie handlu zbożem na rynkach wewllęt!·znycfl. końc.we. 6hr6t 8,0011 bel.". \eg? 1I~ .pekol .. -.Birżewyja wiedomosti" notują pogłoskę, .Y~' ~y"ó • . 1.000 bel. Spo~oJn.:; lli,ldltulC ..... ry· . k b wczoraJ'szem posiedzenin komi- k~ll.k~. na bstopad r.,udZ1el' 4 I .. • pr.ed .... c'. na Ja o y 1111 . .• • grudZIeń stye.eń ł'"" nabywcy, na st,czeń lu-syi taryfowej 1l0stllnowIQllo przewozIć ty 4" 1 .. nabywcy. ua II1~y mar ... ł"l.. n&by"cy wszelkie lali uliki zhoża, z wyjątkiem na · na lDarze<: k.wiecień ~"I .. nabywcy. nl> kwiecień ml\i sion oleistych, wysylane do miejscowości - .-. - :-. -. ~ .. ma~ cletwiec ł"l .. naby"c" na nawiedzonych uieurodzajem. wedtull' og61- eserw.ec bplec ł I .. na l"'cy./ , . t yfy dla zboża z obniżkt 520' ale Ne.w-York, 5 bstopada n."I,,& 8 / . . .. ;>/. 0. -n~J ~~. . t' . .. Jrn • 18&1118 7'/,. 1I1~ OIzeJ Jak [lo l... ~.opleJkl Zlł \lud I NI",-York. 5 Ji8",p.da. KM" Itio lit 7 13.25. wiorstę. Rzeczona otllllzka !.al·yf!, 11111 być Ka" .. )II 1 lo" o"liu~r, ua . ""pad 11.82. na czer", zastosowaną do odpadków i kartofii. je~1i 11.50. 
obowiązujące taryfy dla tych ładunk~w 
uie sI} tall ze.-1'1li saml\ gazeta zapewnia, 
ze kwestya niektórych ulg co do zl\kazu 
wywożenia makuchów. w zasadzie zdecy
dowaną jest puychylllie dla olej "ii. 

Ostatnie wia(lomości handlowe_ 

LICYTACYE. 
Doia 12 JiRtopada r. b., w r dzi, gubernialoym lubelskim, odbędzie się lieyta a na dORta"ł '1-

wności dla areutantów "ił,ienla iubeIJkiego. Wn· dynm 2.000 rubli. 

d. 25 b. m. Na kongl'esie ligi pokojowej 
uchwalono przyjąć 'zyk francuski. jako 
urzędowy jP'lyk kongl'esu; następnie ro~
I'oczęto dyskusyę nad spr8 wą utworzenlR 
międzynarodow~go komitetu parlamell~ar
nego; w przedmiocie tym prtMstawlono 
trzy wnioski. W toku dyskusyi sądzi 
Imbrialli że aby osiągnłć istotne wyniki, 
należy nadać napowr6t prawo decydowa
nh. o wojnie lub pokoju nal'odowl i jego 
reprezentantom. Na tlzisiejszem posiedze
nin mianowany przez biuro kongresu rere-reut złoży prawozdanl.e ze wszystkich WarnOWI, ~go listopad W.k.l. krM 'orlO. n., Borliu (~ d.) ł9.tO. 151 . 10, O;;. 49.00. <i8.96'I. kop.; 

Dni. 16 listopada r. b . w l he!Jkiej radzi. powiatowej dobroczyno04ci publieznej, odbędzie Bię licytacya na ' dost.wę, od dni l .tycmi. 1892 r. do \egoi dnia 1893 roko, .. p .. żywoołci i iu· nych przedmiotów dla .zpital. iw. Malgon.ty w Maryampoiu. Wa yom 100 rubli 

tr~ch wn iosk6w. r",nd," (3 Ul.) 9.92. IlU kop.; Pary t (10 d.) 39.60 Londyn. /) listopada. Przeci w oddaniu kup.; W.o,106 (8 d.) 85,~Q. 8ł.~5 kUP;i 4'1, II,., IIk~imonopoln tytoniowego kompanii angielskiej docyjno Kr61 .. tw .. roolsk logo .Iute "".QO żl!'i; tt.kiei 
Ad be· d . ( p ') m.l. 96.00 żąd.; 5'1, roska' po'ycm wscbodniA podniesiono w er ~ zau w ersyl U-ej emioyi ___ ; III·ej 'emiByi - - - ; ~'/9 formalny bunt. W Taebris r07.lepiollo pla- nab I'otyc.b premiowa. 186i roku l-ej emisy. katy. zapowiadające walkę do ostatnitj - -- - i takail s 11!66 r . n-ej emisyi - - --i' kl'opli krwi; do szacha wysiano zbiorowe 1"" poi;yczka wo".~" ..... 11Sl!7 roku W.5O t,d.; 

P
etycye. Komisarz nadzwyczaJ' lIy wysiany b'j, li •• , "·'."no .,e","~" r-eJ .eryi lit. A B 99.25 tąd .• JI[·ej •• ryi lit. A B 98.25 1.,1., 9a.00 na miejsce rozruchów. Emin Osora. zażą- Irnp.; i.'I, lI.ty "SL ID. V.r .... '" I-ej oeryi dał posiłków wojskowych. Wobec lego 101.00 iąd .• n-e) .. ryi Joo.OO tąd. , IU-ej myi 99.00 szach kazał ogłosić. że udzielonI} anglikom t~d.. rV-ej oery' - -. V·ej 8er . 98.00 ż,d .• 0,.koncesye, cofa. Kempania żAda 16 milio- ku,,'o: U.rhn 4'1.. r.u'hly" 4,0, Pl.ryi; a"l .. lVie-.., deń 5ft' •• lłetenburg 6°1 ... Warto«6 kU)lOlIl1 s potrł" n6w funt6w szterlingów indemnizacyi. c.nlem ~'I.· HsL, • .olawoe .ie"ilkl. 176.8, "M". Berlin, 5·go listopadll. Pa~ywa firmy I i 11 46.2, Łod.i 66, lioty Iik",iJaeyj"e 163.6, "tlirschfeld i WolII'-' wynoszą 6 - 8 mil.. potye ••• l"e,;;lo,,'1/ ~4:t.U 69.9. 

Dnia !J 1i8to~a.da r . b., w magistracie mh,.st& MI. wy, odb~dz.e si, licytac!. n. &przed •• drzowa • lasO,. miOJ.itich 0,1 sumy 1.2U n. 37 kop. Wa
dynm '" • • Ilmy lieytacyjnej. 

Z.rząd dObr Vaioatwa w goberni w&r •• aw.kiej 
ogłasza., iż w -rużej oZnAczonych miejscowościach i ~ermin&eh odbywat ię będą lic,ucye n ... prz ... 
d.ż drz.w. (nasieunikOw) z lośnietw rsądo ... yo:h. a mia.nowicie: 

J) W gnberni piotrkowsitiej, 
dnia ~ Ustopada r. b., w biorze powiatu cz,stoehowakiego, • iełnictwa kr.epickiego. od oumy 35,680 rs.; 
tegoż dnia tAmie, z legoictw& paj~cznowskiego, od somy 12.980 rs; 

_____ 5 

TELEGRAMY G IEŁDOWE, 

GIełda Warszawska. 
Zdui. 6 1 Z dni .. 7 

ZapłAcono 
Z. wlk,11 krÓlkoler .. lno ... 

11& Berliu za 100 lor. • • • 
11ft. Londyn Z& 1 Ł. . . . . 
DA Pary" ZA l itO (r.. . • . 
u .. Wieden sa 100 n. . 

~l!<Iano z k.i,eem gieŁdy 
Z. papiery pabtw.w. 

I.i •• y likwidacyj ue Kr. 1)01. . 
Ru.ka poiyczka wiOChod nia . 

4'" po •• wewoz: r. 18tl? . 
Li»t.y ZlLSC.. ziem. Seryi I A fi . 

" " ł' lU A. B. Li.~y .... i . m. W ....... t!er. L _ 
" H " V. LilłŁy Zout. 'u. Łollzi Seryi I 

Giełda Berlińska. 

l! 
HI 

Banknot! rO'łkie z:\n& . . 
n "bA lłost.a"v Dyskouto pry,..tne _ . . . 

ł9.2O 
9.92 

3960 
ij5.-

9750 
100.-
95.50 

l 'o().25 
99.25 

101.-
98-

204~ 

1

2113.25 
3'1, 

49.2i'l. 

39.90 
8ii.35 

I 972il 
100.-
9565 

100.65 , &9-
101.25 

I 98-

203.łO 

1

:202.25 
.3'1, 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
MaUdl ,,&tte ... dnio 5 IiBtopada: 
Z .. arll .., ,Iuiu 6 listopada: 
K.lolloy: Ozie i do lat 15·tu .m.rlo l." t_j liczbie ehlopc6w - dzje,. .. ~~ 1. doroslycb-Ewaagolloy: Dzieci do lat 15-to zmarlo l, w Lej liczbie chlopcó... - d.iewc.~t 1, dorD.lyeb l. w tej liczbie ml}Zezyzn 1, kobiet - & mil\no"tei~ Augu.t Deru, la. M. 
Slar.zak.nnl: Dzieci do la. t5-tu .morlo 4. w tej liczbi.e cblopOOw - - dziewcztt ;4. dorodycb t, 

W' tej liczbie mętezyzu - kobiet l, l. mianowicie: Fajga z Tobja86w Przedborska. l.t al. 

LISTA PRZYJEZDNYC aktywa z~ledlVie.3 miliony. Stra~ po nie- sk:;~~z~:~Di~: •• ~. ~r/' ~:a;~I~~I'il~f:b~~'~~O: sie gł6wme publiczność prywatna, która 750 bial~ 715-800. "yborowa - - - . "ytO bankowi POWi61'zyla kapitaly. Up k spo- • ",boro"e 690-'135, .re,l"ie -- - -, ".,lIh •• -wodowala rozrzutność Wolff ... oraz speku- -_-.j~"z,ui.ó ~ 14'0 n,,1. - --: - . ,,~i •• 300-lacye ~ieldolVe i gryuderstwa. 35., gr,k. - - .- . r"l,ik let", - . 7.II"U"1 -

tegoż dnia tamte. • h,lnlct... gidol.kiego. 1>d 
8UIJlY 9,710 ra .; 

tegoż dnia tamie. z leśniet,." olsztyń.kiego. od Grand Holel. L. Zweig z Berlina. O. Mie.zkowski. eumy ~.550 rs; S. Pecbkrano i H. M&ryoo"ui zWara.awy, A. doia 24 U.top .. da. "m.gist .. cie miasta Łodzi. DUirane z Soonowic, A. Roen • Ryg~ C. Szuater z z leśnictwa t.rnowskieg •. od sumy S.~v3 rs.; Wardan 8. )!rJinowski z Peterał1Ugo. J. Overhofl' 
Wlodoń, 5 listopada. (Ag. p.). Ksiąie =: ~~itr~;"~ ~u:'-~(~,I;-~ łl:~ul~p,,;.:~y kl;t.rJ-;;, Filip orleański zatrzymany zostal lIa dwor · k .... a jaglau~ - - -, olei ".I.~k" "l' - - - . e~ tllt!ljs~ym przez jednego z ad~o~a~ów ~~~,y - - - •• 1",,1, kattoRe 250-300 za ko

wledensklcb, kt6r.y ~Hęczył mu lnuelllem D~"ieziono po.euicy 100. 1yt. 60. j~e'lIIi.ni. f~bl·ykanta. Jondynsklego .A.rmstron~a. ko-I_. o a 300, "roch~. 1'011'01(0 - komy. 

2) w guberni warszaw.kiej: • MllhlellBeb.m.ru.1 dnia 2-5 listopada., r. b., w z&lZl}dzie d6br pau. Hotel Manteutre f. Majerowicz i Markuzy I War-etwa w Wara .. wie. z lejnie twa gostyń.kiego. od .. awy. E. Forster z Charlottenburga. O. MUUer z .umy 2~.~łb rs.; Ludwigaholfen. Stranbe • Rygi. tegoż dnin tamże, z leśuic~w.. warszaw.itieg.. Holel VIolori.. K. Pieczynis I pułk. Lipsiti z od sumy 9,930 IB.; Warszawy, Ga.bryelski z Bolkowa, Munynowski z tegoż dni~ tamż •• z leśnictw. kampinoskiego. od Kalinowy, H. Scbus~er i M, Fr6chiieb z .Werdao. sumy 19.100 n .; Holel Polak.l. B Zwol.ki i M. Saski z Warszawy 
plę podaneJ do sądn skargi na kNlęcla za w.rtuw •• 6-g. listopad •. Okowila.. Hurt. sklIU!. dnia 27 lis~pada ! :.....1!..,_ w --.!!l~gi8traeie miasta Cbrz&Jlowaki ~ S' 1ocic, J. l~obakow81d ~ Pabianic.' o G Ł o s z E N I A l 

T eatr Łódzki. 
VICTORIA. 

Pracownia sUkien i otryC damskich 
M. Przeradzldej 

. Obwieszczenie. 
Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego 

ulica Zawadzk.. lit 12. dom dr. Likiernika miaSla todzi. 
przyjmuje NA. SEZON ZI OWY : W zastosowaniu się do § IV niedzielę 8 listopada 1891 kostiumy, palta. oraz futra nstawy! po.~aje ~o powszechnej w 

Narz
OczOna do roboty. Wykońc.enie pOlpiu"oe ceny domo§cl, IZ zaządallą została ~ U ni.itie. 2176-3 życzka na niernchonlPść pod 1 

Z Vorts Potoanx Skl~~ Kolonialny ~~~{f:;~~d~7kos~w. D," w .'w"" •. dm. S b. m. ~ ~ egzystuJący od lat 20 ~~Iutach, rzyszeni mogą przedstawić Dyrek- o godzinie 3 po południu . . przy ulicy ~leksandrowskleJ !il 16, cyi IV prze ągu dni 14 od daty (La fiancee des Vel ts Poteaux). Jest do S~RZ~DANIA zal·az. z po- drukowania nlllłlljszego obwieszcze-Opera komiczna w 3 aktach, slo. wodn zmiany IOteresu. 2207-1 nia. 
wa III. Ordonneall. muzyka Audra- ZGUBIONO Ł6dź, d. 26 pllŹdzierllika (7 listopada) K~N~ERT 

Zast~pstw fabryk i pierwszo
rze~nych domów handlowych 

..... elkith braoży, kWre cheą .byw.ć wy
roby B'" i artykuły w Kr61estwie Poi
skiem i Ceaa .. t"ie R • .,j.kiem. poszkuje 

firma 

uB-cia Paszkowscy & C·o" w Warszawie, 
mok""". przedRtawi6 ~ier"szorzędue rererencye • w.zelką eWlkcyę. Adre.: B-ola 
Pauk. wley &. C-o. W.rszawa. Oranrez-na r6. 2205-1 

ZAGINĘŁA 

książeczka legitymaCyjna lIa, tlómaczył M. Winkiel'. Grana Za Prezesa Dyrektor: R. FInster. k' t t I· po raz pierwszy w Paryżu w te- kartę pobyt'u, Dyrektor Biura: A. Rosicki. or les ry eatra neJ wydana z tutejszego m~g!stratu, atrze Meuns-PJaisers 1 listopad& wydaul} z tlitejszego magi trat n 
10.,na imię Maryi Paszkowsklej. 1890 roku. na imię Antoniego Ga.wrońskiego. Jest do SPRZEDANIA J Ni66el Łaskawy zn~la~C& rac~y zł?żyć O S O B Y: Łaskawy znalazca raczy złożyć łó ' I. . I h .Ii ' . takową. w tutejszym magistraCie. ROb Rigalltl p-ni Bronikow.ka takową w magistracie. 2217 _ para zea ze aznyc _ _ 22U- 2197-1 Rigand. kupiec ]I. Wiokler , eleganckich z II roclaneml maerac" .. 1 f ~OOOO~I~~~ 

.1al\ Bernard p Janowski ZGUBIONO aarnllur Rlolow_el p.rce l ~ny . Uliea KOll- ., ~~~!iI" Zefiryn. jogo guwerner p Tropszo lJ. atantynowab li 13. 1 piętro. Z .Ił. Ii Ł ..Ił. Ił Oktawju.z. młody mo- ka,.tp. POlflytU, • . 2t96-3 • . • • zyk p. Czyżkowski "" t h b dl Benoit. eukiernik te- wydallą Z magistratu m. Łodzi, na W. wto~ek o godz. 6 w,ecz6r n. oJ. pozy ecznyc gier I za aw a atralny p. GI.ger . . A . r Zd . k g.wą li 1186. dom Starka Frivole.t I młodzi p-na Wojewódzka Imię we 1 owa' - KALA się ~:;!~iu mieszez~nle ~:i ,~tł:t~ ją Ł~s~:~:r8:;!la~~~is\~~~re. zło~yć K O Z A 8 dZieci (froeblowski ) z ogródkiem Fi~e~:::': des Verts p.ni Bartosze"ska 2212-lp ł ' .. l "t k C I' B ~:!~~.uals/uŻb. ~:n1:!::~do~Sk~ Droga Żela~na Fabryc~~~- ' td;Wllle~I~~lj~e mz~:w~d ~ar~~~~ 8 e lny ro' no'wsk,a eJ" Teodor p. Ceremurzyn~kl ł.odzka Skrzypek, JIUeszkaJlłcego po wyzeJ Auto§ p. ~rJ~~w.k. Z po ... odo olwiadczenia wy.yllli,cego wska~allym adresem. 2208-1 . ~t:'r';":.z ~: M~;';.owicz M. Kobna. o zagubieniu dupUkatOw h.t6w Zb'- . W t ODZI uhca Zawadzka Nr. f5. dom W-go Hacka obok Li .. , "berży.tka p-ni Ceremunyńska Cr~ebtowych ~dt:Grodno ~a li ł8łl z g u łOnO paSZpOl tl hotelu Mauteofth 
Kanada. mai y mu. ~Dt .. 21 pa1d.,ern.k& (2 hstopaaa) r. b. .. . •. eJ< • Ł6dt-Bieieek.a XI 82816 z (Inia 2C ydany Z m. Radom ia, na lml O PrzYJ'mu' e z Ił> d" d d' 9 d O ny.n . .. . pa1d.iernik. (3 iiatopad.) r. ~. Dro.,a Lejbusia Mendelsberga. " J ay,sy co ZIl'nme o . go zmy rano o Mieszczal1l~. ubJekcI, slnzące. ~e1a.n~ Pabryezn~dzka pO~.Je d. "III.- Łaskawy znal/łzr.a raczy zloży~ ~ 3 po poludnlll szlachta. Rzecz dzieje się w Au- t:':::'~:I~ n~:::n~~n~!~!:~y IIsWw takowy w tutejszy~ magistracie. _ LUU U III. 1179-0 O gallleme. 2209-3 2216-1 00000l~ 
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Magasin de 'Mo'scou RESZTKI 
jedwabnych, wełnianych i bawełnianych 

towarów WYPRZEDAJE 
15. Piotrkowska 15. ~ za pół ceny . ..... 

~~~~~~~-------------------------Chemik-farbiarz, 
który, po uiońu"Din .. koly wyższej ch ... 
mii w Miłbnzie, pr&eOwał przez cu.a dłni
•• y w Niemczech. Slwaj.aryi i Wł .. lecb 
li' farbierniacb b&wełuy, wolDY i jedwa
biu. poszukuje odpowiedniego miejoca. 
Najlepsze dwiadectwa i rekomeDdacyo. 
Oferty w Adminlstracyi "D,ieDuika" pod 
lit. Bo F. 2182-3 

"... Rodowita Niemka 
mł:ocla, z dobrelui świa
dectwami, po zykuje mIejsca 
do dzieci. Wiadomo§ć w Administ. 
.Dziennika Łódzkiego. 

PANIENKA 
z patentem gimnazyalnym pragnie 

. udzielać lelwyj 
lub korepetycyj . Uferty w Admi
nistracyi "Dziennika" pod lit. J .S . 

. ___ ~---'2J8ł-3 

S
.anowuYeJ' klient6w. zmarłego aj~. 
Warszawskiego Towarzystwa Ubezple
CEeń od Ognia i. p. radcy lit ale-
8zeW8 go, upraszam o xgłobe
nie si~ z ynu aprawami aaekuraeyj-

IIhmi do ruiej podpisanego . 
Inlpe ra War ... Towarz. UbezpleczU 

• Bronikowski, 
Łód., Piotrkowek .. lfa 583iI2O. Telefon 

2195-3 

Dl'. Med. 

Aleksander Pański 
z WARSZAWY 

elloroby wewDętrZIIe l D er w o w e. 
Przyjmuje codziennie oll 8-10 J'a
no i od 4-6 po poło Ui. Cegiel
niana 37, dom Tenenbauma, vis-a
vis piekarni p. ~tTenge. 2083-10 

Dr. E. Czekański 
..,.łączni.: eborob,. "oblece, -ę
neryczne I .k6~l1e. Ul. Piotrkow· 
ska lfa 39 naprzeciwko Apteki W-go lUlI-
lera. . 2057 -10 

Dr, Bronislaw Handelsman 
przeprowadził si~ Da ulie~ Piotrkowską 
lfa 92 (gdzio cukl.mia p. hl.ma). Przyj
muje od godz. 7",-10 rano i 0,1 3-
po pol. z chorobulI tol,dka I klnek. 

1459-0 

H erzenb erg • Israelsohn l 
Piotrkowska ŁÓ.DŹ Piotrkowska 2·3. 

poczynając od dziś do d. 20 listopada r , b. TYLKO 
w godzinach przedpołudniowych 

WYPRZEO -Z RESZTEK 
następujących artykulów, po cenach 9 połowę zniżonych, 

ale absolutnie stałych: 
Reszlki materyałów wełnianych, gładkich, czarnych 

i kolorowych. 
Resztki materyałów wełnianych, wzorzystych, czar-

nych i kolorowych. 
Resztki pluszów. 
Resztki fularów. 
Ilesztkl materyałów jedwabnych. 
Resztki materyałó\v bramowanych. 
Uesztkl atłasów. 
Ilesztkl firanek. 
Resztki chodników. 
Resztki kretonów meblowych. 
Uesztki juty. 
Resztki lamy. 
Resztki flaneli. 
Resztki sukna. 

Uesztkl 
Uerztki 
Be ztki 

mntllinów de lain. 
kamgarnów drukowan)'ch. 
kretonów. 

Resztki purpur u . 
Uesztkl drelichów. 
Ilesztkl inletów. 
Ucsztkl płótna. 
Ilesztki materyalów na fartuchy 
lleszlkl materyałów na podszewki: croise, satynki, 

kolinkor etc. etc. 
Resztki welwetów, czarnych i kolorowych, gładkich 

i wzorzystych. 
Resztki 
Resztki 
llesztkJ 

zefirów . 
meteryałó trykotowych. 
kołder wełniano-atłasowych etc. etc. etc. 

Szano'wnej Publiczności nadarza się dobra sposobność zrobienia 
rzeczywiście taniego korzystnego 222l 

~ 

A.KB~~Ii~~r~w~ I!II-~-~----------
przyjmuje na lIabo66. Dyakrecra 
1 macierzyńska opieka zapewuia 1I1~ . 
m. Dzika )(a 56, mieu •. 26, 11 pi~lro, 

obok kościob, ewaug.elickiego. 2072-'3-1 

S, Glińslriego "'~::.~l'··· Angielka 
s Gliń l\ieO'o SlIAROWIOLO do życzy obie dawa6 lekeye j~z)'ka 

zrożona Z domu frontowego i 2-eh 
oficyn, w zdrowotnej i pięknej miej
scowości o 40 pokojach umeblo
wanyc! z pościelą-ogród kwiato
wy, warzywny, owocowy-zabudo· 
'waDia gospodarskie-dochód znacz
ny i pewny. (i)fel'ty w Administra.
cyi Dz. Ł. pod lit. "P". 2201-8·1 

Rs.3,OOO. 
Potrzebne sł na pierwszy 

numer Jlypoteki dóbr ziem
skich polożonych o pięć mil od 
Łodzi Jako gwarancyę procentów 
oddaną być może od l (13) stycz
nia 1892 na lat 3, 11l'opil1acya z 
karczmą wylącznie dworską i od
separowaną, we wsi kościelnej, lu
dnej. Raty dzierżawIle z karczmy, 
po potrłceniu procentów, pójdą a 
conto splaty tejże Bumy 3,000 rs. 
Wiadomo~ć: Łódź, ul. Zawadzka, 
Nr. 17 sklep Nowakowskiego. 

2202-3--2 

w Ł.todzl. ul. Piotrkowska 18 

Skład fortepianów,-pianin 
i 'Inelodyh:o'l'łów 

w połączeniu ze skladem 
6V~'. 

Wynajem instrumelltów. 
__ Przyjmują się zamówienia na 

strojenia i reparacyę jako też 
transport i opakownllle. 

728-0 

-S, Fraenkel 
NOWY Pilja warszawskiego IlJlgazynu 

N. LEJSERMAN MAGAZYN MÓD 
w hdzl, uL Plolr,kowak .. ](o 250 (nowy 
8), 1 pivtro o~ok artadu Żyrardowekiego 
Poleca Sz. Pub. Dla~ .. YI\ .w6j bogato 
;lopatnony W uaJiw1eź8IIlu wo
delo pa..,..k le, or"" wielki wybór 
zlllranłcznycb i krajowych 

ma'e..,.aŁ6w, 
".. Dl. rOJpowu~hnieDi. nowego 
Iotereou, wuelkle KAPELUSZE w IX. 
tezatale aprzedawaó będę po cellle 

koula.. 
PAl'INY do nauki pnyjmuj~25 

• 

Piotrkowska ,. 45, dom Wiślickiego. 
Na obecny sezon zaopatrzona 

w w~lki ybór obuwia 
DalllXtic[o MQZUC[O i dZlCciunc[os 

najnowsze fasony, ceny najpr~ 
stępniejsze, z CZ8m poleca się 
Szanownej Publiczno~ci poci gwa
I'ancyą trwałości. Obstalunki i 
re!lal'acye wyl('(lIlywają się aku
ratuie. 
;9t-ł.()-1 

, l:l obawia. uglelsklego w swojem mieszkaniu 
8. Glińsldeo'o ATRAMENTY. iub na mieście. Adres ulica Ka-

S Gl" k' mienna :\i 12, om Jaekla, miesz-. lll. lego fabryka kania :\i 2. 2204-3 
wyrobów che.loznyoh w Warazawle. 

Filia Łodzi, ~~r:akł~jY ~I.~; Nowy kurs tańca 
dom W-go MajscbauL 208t-() rozpoczynam w pOlledzlalek d. 8I1alop •• 

da r. b. Przyjmuję takie z.mkni~te k6ł· 

Kalosze h i udzielam lekCYI pn,'ntnych. przyj-gu mowe muJ~ cod.zien!,ie od 12 do 4 po południu 
DZIka ulica 016. 

z fabryki Peter bursko - Allerykań· ~dolf" I~lpió8ki, 
sklei, \10 cenie fabryezaej, w maga- nauczyciel taó"" i gimt;astyki. 
zynie OBUWIA 21.ł_:!.., 

N. Lejzermana, .a mocy ze,,,o~::eI'::adzy naukowej, 

Piotrkowska li ł. dom WiJd~'t~fg' lekcyi tą.ńców 

A t t 
u .le~l. I ••• Idcl.. Now, kar. r ys Vczno -rze- rozpoczynam d. 11 b. Dl. " godz. po po-i ludnio"ycb dl .. dzieci i ncooi6w ~mua-

I 
. plO. JlAZUR w gods. uw6wlonyek. 

mi "Icza Niezalein .. od tego puyjmuj~ zapi.)' •• 
lekcy. tdC\ll zbiorowe ' faz .. ty. 
dziU), Piottl<oweka .. la 120, dom Boru· 

SZKOtA 2EftSKA .tejua.. 8... iuteresant6w pnyjmuj9 00-

J d 
. . , k" dzi.urue od godz. 1 do ł po poludruu. 

a WIO'! rzewo lej St. Z.Rbors~l. 
w War,,"wle, ic& NIecala .lia 10. ..rt.. baletu I uau.&y .... ; t"ńców. 

.agrodzo.a .edalllll %& uaJlepaze y_ _16~_3 
kłady rzemioał i Dl\izgrablllej • .,. kTój. N I k'·· 
Dla o 6b prsyjezdnycb osobno !,o.~ie ... - I owe e eganc le pianino 
ne kor..... PeD$10uarki pnYJmOJ, ai~ <allTwczne; ko .... truke'i do ~rz.'--'L i patenl.l\ wydaj.. Puy uole je t =->-, -r «UOW 

raeuwni .... kld I keI.. . l!O26 Ubca Dzika .lia 523.., dom p. Rena.... II .. 
16 .............. ~~ .. ~partera~ ~~3-
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HERZENBERG i IZRABLSOHN 

23. PIOTRKOW KA 23. 
polecają na 

SEZON ZIMOWY: 
WELNIANE i JEDWABNE MArrERYALY 

na SUKNIE, 
jak również ODPASOWANE SUKNIE w wielkim wyborze. 

I Adamaszld, plusze, sukno damskie (draps de 
dames), syberyny, jak równiez rozmaite inne 

materyllly 

na. POKRYCIA FUTER i na. PŁASZCZE. 
Tkane i drukowane flanełe wełniane, tkane 

i drukowane flanele bawełniane, 
KOLDRY lla LÓŻKA i do PODRÓŻY. 

Dywany, chodniki, materyaly na pokrycie mebli, Portje
ry, Firanki, Story. 

Towary białe z renomowanych fabryk krajowych I za· 
gr'ftnicznych_ 

Wyłąozna sprzeoaż warszawskiej fabryki uywanów 
"Markus i Baender" 

OBSŁUGA SZYBKA 

__ Ceny NIZKlE a.le ABSOLUTNIE STAŁE 

ZARZĄD 
Stowarzyszenia Wzajęmnej Pomocy Sybjektów 

Handlowych m. Łodzi 
ma zaszczyt zawiadomić, że w sobotę, dnia t6 (2 ) b. m. odbp,dzie się 
w sali Jioncertowej Vogla. dla członków, ich rodzin, oraz 
osób wprowadzonych 

Wieczorek tańcujący 
POPRZEDZONY 

koncertem amatorskim. 
""' BILETY nabywać można, począ zy od poniedziałku, to 

jest dnia 23 b. m., cedziennie od godziny 1'1.-211. po poludniu 
i od 9-10'/. wieczorem w kancelaryi stowarzyszenia. 

222'2-10 

PIECE ŻELAZNE 
I 

ŁYŻWY 
W WIELKIM WYBORZE 

polecają 

KrzJ~ztof Brnn i Sln 
w 'Varszawie. Plac '.· eatrałJJY. 

CENNIKI na ŻĄDANIE, 

Handlującym znaczny rabat. ~ 
2215 - 6 
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FABRYKA WYROBÓW KAMlEN yeH 

Rudolfa Scliolz 
lloleca: 

Naczynia polewane kamienne dla fabry~ oraz 

potrzeb domowych, płyty kamienne na posadz
Iii, cJJcdniki i t.p., polewane rury kamienne, ce
głę szamotową, płyty szamotowe dla pieców 
piekarskieh, piece glazurowane począwszy od 
uajzwyczajniejszytll aż do uajwykwintniejszych 
jako to: majolikowych, jednokolorowych z praw· 

dziwenli złoceniami i t. p. 
-- i\'a wIelostronne zapytywania nadmIeniali uprzej· 

mle, Iż sprzedaż C7 ĄI'TKO\n nael.1ń pplewaoyeb ka
mlellnych OIlBY"':\ ~Ir KAŻDODZJE\~11l w tabryee mo
Jel, prL)' ulicy Wodnej za Gazownią miej I.ą. 1980 

Zarząll Drogi Żelaznej Fabryez- Ka.lendarze ózefa. Ungra. na. rok 1892. 
lIo·ŁódzkieJ I--::-:-==~-=--::~,."...,";""--".=:-:-:::~:-=-:=--::-:::-:-:::~=~ 

• powodu o' wiadc, •• i.. odbieraj~oolro p KALENDARZ W !BSZ! WSKI ILUSTROWANI POPULARNO-NAUKOWY. 
w. Reicher o z"ł1'bie.in dnpU tu listu Wydany obecnie kalendarz Da rok]892 Uczy 47 rok istDienia, mielci w sobie 
frachtowego Poiewo-ŁOdt z. - .21P z d artykuły celniej .. ,..h w litaatu!l'e n .... ej pi ...... ;y, dział informacyj_y, taryf~ a.-

I patdziernika (3 Ustopada) ~. b., drog~ mOw w Warszawi.e z p .. yłączo~ą Nawą Pragą, Kamionkiem i Szmulowizo", prze-
azna FabryczD<>-ŁOdzkĄ )!odaje do wi _ pay pocztowe I telegra6czne. Cen" kop_ ~O_ 

domogci, że p~mienio~y d~plikat listn frac ..- D Z :L E :N :N I JiI. ,.. 
towego owua za mew.zD,Y. 2191-3 

'.'J\lWlu! 

wszelkiego rod1aju wykonywa 

PIIACO\Vi\'IA POZtOTXICZA 

B. Wilkoszewski et J. Sohubert 

Cena IIl:Zemplarz& ozdobnie lIprawionego kopiejek 30. 
V KALENDA Z ŚCIENNY. 

Ceua e.g1<emplarza kop. 1~. 
DO IiAJlYClA WE WSZYSTJUCH KSlFfoARNll.CH . 

Osoby zami_k~e Da prowincyi. jeieli pod adreoem wydawcy nadeszlł rabia Je
dnego na. powyżue trz)' kal.-darz8. otrzymają t&kówe franko, jeieli uj nadeszlą 
Da I<tórykolwiek egzemplarz pojedynczy, w taltim razie Up( .... si~ o dołłezenie 

po ~)l. 10 do każdego egzemplarza na kouty przesyłki . 
~ Nabywe1 kalendarzA maj .. prawo do nabycia za ra. dwa w Warszawie, 
a..- a rB. 2 kop. lIO Da prowincyi czlerech kopij dziel szlukl. Szczegółowe 

obj~nien ie w Ii.lendarzu na papierze kolor&wym. 
A d r e 8: JOZEf UHGER Howollpk 24D6 (7 nowy) wprost Dzikiej. 

Pasaż 1I1eyera, gdzie fotografia Il~-------------------ą!--

s~~:i1::~:::::::~50 I 
masy upadłości Leopólda llejstra 

ua zasadzie 502 i 503 art. kod. 
handł. uiniejszem wzywa wszyst
kich wierzycieli fabl'ykauta z 'l'oma
szowa Leof1olda Mejstra, aby W 
p'tzeeiągu dni 40 licząc od daty te
go ogłoszenia osobiście, albo przez 
pełnomocników zglosili się do niżej 
podpisanego syndyka dla zaprodn
kowania swoich należności i dokn
mentów stwierdzającYch tf;ż należ
ilOŚĆ i aby dowody swe złożyli na 
I'ęce syndyka albo do kancelaryi 
wydziału cywilnego Sądu Okręgo
wego Piotrkowskiego. 
Tom .. zOw·Rawski, 25 pażllz. (6Ustop.) r.b. 

Syndyk upadlości 

Jan Morsztynkiewicz, 

adw. przysięgły. 
2199-3 

OB'blIBJlEHIE. 
Cy)l;e6ublll ITpllcTaB" ITCTpOKOB' 

curo ORpya;nal'O Cy,l,& Paąap.ll.1> 
BY,l,Kenną1" lKHTellbcTnylOlI\ilł B1> 
rop. JIO)l.3Ił 00 ROnOM1> P/olOKY B1> 

fabryczne 
do zapisyw-ania KAR, 

zatwierd?ione przez inspekcyę 
fabryczną, 

są do nabJ cia w Adminstracyi 
1m Lódzkieg'o". 

.l\OMt nO.l\1> N lOnaocRoBaoin 1030 uprasza wlas'cicieli ksiflżeczek oszczAdnos'cio-
OT. YOT. rp. CY.ll. 061>!IBllSeT1> no ( 't 't 

31 OKTB6pa 18111 ro,l,a O" 10 ąa- wych kasy którzy nie przedstawili jes2JiCze 
coa" yTpa 6Y.ll.6Th npOBSBe.leBa hl· ~ I l .. h 
ny611BąHaR npO.llUta ,I,BlIlKlIl(arO II · swyc {Slą:t.ecze \: ce em zaplSRma w mc pro. 
lIyll~eCTBa npnRI'.I.JIelKamaro Kaoci; centów za rok 1890 ażebv uskutecznili to J-tik 
BeCOCTORTellbOOCTH MeO.lleJlR ITal\a·. • . ' .J_ 
80aCK~ro COCTOBlI\3rO H31> Ke6e.l1l, lllłJprędzeJ, co mezbęduem Jest dla zacllOwa
KOJlOHIBJlbUY'..I.'L TOBapOB'L, .1aBOQU:l- Ul- 'l por ądk k . h" h 1- h 
1'0 yOTpollC'rBa H np. H 0l\t8eo03ro ( Z, U W Slęgac l,Hl unlwwyc . 
,I,lIR TOprOU'l> 81> 100 pyli. 92 Ron. 2189-3-

ITpo.llalRa (\y )l.e~"" OpoU3BO,l,UTbCJr 
B1> rop. JIO.l.3H no HOBOlltitCKOi! yJl. 
00)1." Ma 230. 

rop. JIO,l,3b, 24 OKTH6pn 1891 r. 

CY)l.e6HJ"ii ITpooT3n" BY)l.Keoln". 

Dyrekcya Drogi Żelazuej 
Warsza wsko-Wiedeńskie· 

_______ • ....".,......,.-,.--:.-.22::..1:...:3:.-IPodaje do wiallomości olOb i relowa..ych, źe na. potrzeb,Y tejże drogi \V r. 1892 
OB'bHBJ1EHIE zamierza zakontraktow.ć n""tęplliące ma.teryały i pl1.edrolOt 

. żelazo, .tal, miellt, e ,cynk, olOw. antymon, blachę telaznl}, miedzianą, mosię· 
CY,l,etJnwlt ITpoc'raB1> IIel'poRoB' żm;, Ołowianą, cynkow,. I Btalową, blach, pobielan,!,. ressory, rury 'Płomienne i ga· 

ORaro OKpyllIHaro CY.lIa tll. C. Polia. zo~e, .. tucery. miedziane, pilniki, oarzę<ma .warsztatowe i dr~owe, nit~, szruby, 
l<OBcuilt HHll'cllhcTnyIOn~ifi D1> r JI . mu ry, gwO~~Zl", drut ła~cllCbowy, s.t z.elaz~e,. szplinty, 81at~ę dructaną, 00· 

• . o. głę, mączkę I glinkę "«nlotr,,.ł,.. kon angIelski I gazowy wę(pel kowalski ka· 
.1\811 no)\" . 440 no .3aOa)l.3Koil mienny, węgiel llrzewny, Daftę, sm.rowiilło do wOzkO!l', mydlo are i zw;ezajoe, 
Y.lUlI.\'Il, II oCHooaHiu 1031) CT. YOT. łój. zwienęcy i mi.nera1.ny, 'wiec~ łojowe i stearynow olej min~ralny i rsepuGWY, 
rp. cy,l,. 06"8BJ[8e~"L, ąTU 28 olOJ ~I\DY, fa~bYl wyroDr cheDll •• ne, tarpetyn~, pokost skOry .1 p""y, moby po
OKTH6pa I 91 rO)l.3 Bl> 10 'tRCOB1> wrotwc.e, obcwlti baweł.nl.n~~ wyroby.pa.amolli""ne, pl6tno sUJmo, b",~lJ, ".ra

~j*""'''...L-!L ...... ,~r""",~w~.~.4fP''~'''''''''It:;J: 1 ty, dywany filc , wyroby 8zkll!lDe, papIer pakowy, papIer Bzkłem nabiJany, włosy 
~~L..-...A~~~~~~~~~~;a.~ yTpa 6:r)l.8'I'I. opoosoe)l.ean ny6 .. uQ bydlęce, Iląbko, tarcze koszykowe karniellie do ulifo .... 1\ia tek~ k .. ze łomo. 

~~ P
owrociwszy z kilkutygodniowej podrOży, zawi&lla.miam Snnowną mo. ~:II Bao npO)l.Um3 )\BUlKUlLaro oMYme· we i trZCInowe, ubiory płOcienne 'dla pu.erów, a..be.t, mioiły, styfuka, młkę tyt-

N ją klieotelę, że jak d0trchc .... tak i nadal •• ł&twia.m w elkiego ro- MI c'rsa, UpUHa)l;~ea13maro 1I1l.y.J1O nią, paknnek ~merykański. płO.tu~ "Olerglo~e, korki. kaga6cc do ilu.min,,:"yi, ty· 
dzaJn ubellpleczeJl,ł. ~ JIeBKoBHąY naXOJlllmarOCR H1> rop. gle szmel~erskie, trzolllti do ~il.nlk61V, ~~I dębowe, waldhar, chorągIewki w fu-

00 
... rr B" terałach l bez takow~ tudzlez 0"ll'1 WIe_owe. . tak od ognI" a J' ak . na ':"YCI-e r'j .,.,O)l.3H no IJ)\SeBCI OH YfHl\t nOJl1> :i\yczący .. bie podJą6 się kt6rl\J1<olwiek z pomienionyeh dostaw zechcą zło-t I ~ , lt N 1117 COCTOSlllar liS" )l;oy11> lla syć do d. 2U Paidziemkia (10 Listopaila) r. b. n& ręce NaCzelnika w'ydzia.tn GOB-

O Ro
jsakSyrJ~swkru.'eiToniweznuar·ZenruYS·et. WUbbIC·uZrpzc. mKOajpeml·t.Prl:YJO·mooUJh·'łooSi~ zralL813dl5·r. CI mH~'b "zwim maschin~" )\Bt "treib· podarczego ~pi~czętow.n~ deklaracy •. z. napi.~.& koporeie: D.klar&c!~ na dost.

mascltine" H TpeX'b MOTOROB" OI\'Il wę (tu wyOllewć pr.ztdmiot) ll\Jj drOgI ze~.neJ W~rsz.wsko-Wledeń~kieJ w !. ~89? 
, 35 ' Do deklar~cYI naleiy dolączyd duplikat kWItu k .. sy GłOwneJ na. wnleSIeme 

HenKalO )l.lllł ToprOB" B1> O py6. vadium, wyr6wnywające 1C1'I wartą"ci daklarow~nej dostawy óru podpi.ane w.-
r'jt~ za Kwit&mi Towarzystwa. Dodając jeszcx.e, ie nsilnem mojem staraniem rt' - ROU. ranki licytacyjne, tOre wra~ z wykazami potrzebnycb m&Ulyałów i ptledmio-
~ ~ będzie w kaidym względzie zadowolnić Szanowoych moIch klieotów, na l~ ~ IIpo,l,alEa 6Y.lleTh npOU3nO)l.UTLCH tO . r""1'oot. 8zematami na ~ek1ara~ye bę4 wydawane w Wydziale Gospodarczym 
;;.'It porarcie ktOrych liczę, pozostaję Z . ~~ .. ...... • N 11 codilenUłe w zwykłych "odzmach blllNw'leeh . . 

~ 
wzauowaruem II Ha K.,Cn, XpR8eHlR nO)\1> 17. Nadto przed tormJnem submissyjn~ naleźy przedaŁawi6 Naczelnikowi Wy-M Leopold BA.:1JftGil.RTEN. M rop. JIO)\81> 8 OK1'H6p" 1891 r. dzia.tn Gospodarczego pnlby, ""ory lub modele wszystkich belwarunkowo zadekla-

~ nI. Piotrkowska dom Schwejkerta. 2203-2-1 lłi& CY.II.e6HLlii ITpucTaB1> P06lU1oBCKiii row'!-"ych .materyałOw i p~z~dmiot~ z p.trzo~. fj,:",~ deklaranLa, deklaracye 

~,~o:'Z.:arZ:or-Z~O:"ZJO:"~ ~~":"" ___ "ii:::::==-....-:=2:;:;2=19=-:--ii1;;-· "bo=w:::,e:;;m=o'...,ep;-;:OP;na:.rt-::e...,p_nl_b_a.m_I ... 1 uw...,zo,..r ..... ,..., _UW.,..zg-.lędn..".,..l,.,on.,..e .. lll,...._ ...... będ7ą·,....=-:~2~1~66-~3-~1~ 
__ ...:W:....!..yd=a:.:"::..C&=--=S~t.:.:f;-=a::.D...:K~o:.:I:.:.:.:u.::tll:.:._-_.::Re:..::.:d=&k::.to:=.r...:B:.:o",II::.I",ł:::..lw",--:..:K",DI:..:C ... II::.ow.:..:..:..:i8:.:C.:.:k::.1 ___ ---<=A"'O_311_0 ... 1I..:. .... BO'--U.'"-._B_3,..ypo'--m-:2.:...7 OllTW6pll 1891 r _ W dro.k&rni "Dzl ... lka lódzklllll". 
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