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OgloslIenia przyjmowane SIj:"" Ad.niniskacyi .~,Dziennik,,:" 
onu: W lHnrach Ogłoa,teil Un.johma.ull. i FreIldlera.\1" .Wara~'lwl. 
i w 1'..od"j. 

WscMd ahi[1011. ogol1z. !i min. 52. Zachó<1 o gOlh. " min. 85. .Adres te!e~aficzuy: . 
Dlullo§ć ~lnla go<1z~ 9 min: 43. Uhyto dnia godzin 7 minut 36./ KULAKO""VV$KI. ŁÓDŹL RgkopiBY nadeBla.ne hez lIastnezllnill-nie h,iłt %:wracaue. 
r ' _ ' ~==s 

bredny; dalej 4 .... okazy· ./Jia.tego i dwa c. zr..ll'-.I 82:a.wska) 60. odmian kartofl.i, .Illi.~dZY terni I brze na. każdej glebie. Do wysiewu na WYSTAWA. NASION. nego,-kt6reto odni.iany Sił! specyalnościl1 .wiele gatunków specyalnie gorzelniczych. morgEJ potrzeba 12 funtów przy siewniku 
p. Edmunda Dohl'żańskiego z . Nadolnej 'j"$peayalist6w w grupie kartoflowej wzi~ło rzutowym. - przyrzEJdowym wystarczy 9 

WARSZAWA 1886. wreszcie 2 okazy lubinu żółtego. kilku udzia.ł w wystawie, że wspomnimy tllfuntów. Olej z Lalleroancyi może być u-
-~- Pewnem bugactwem odznacza si'2 trzeci p. l'n:ebińskiego z Hniszewaw Lubelskiem I żyty nietylko do farb, lecz także do jedze-
II dz!a1 roślin jJl':z;emyslowyek, llda~owicie wi-(1~ odmian, przeważnif'\ gorzel?iczych), da- ~ia i oświe,tlania. Rośl!Il3 ta po.szukiwn:n, 

. dZlmy tu na wIelu stołach rozlolOne okazy lej pp. Gustawa Plewako z MI~dzyrzeca. w Jest obecme w guberUlach: charkowskleJ, 
Do pierwszego dZiału wystawy należl1 buraków cukrowych i nasion buraczanych, iSiedleckiem (12 odmian), Rodkiewicza A. kijowskiej i poltawskiej. Kto chce zapo

jeszcze 1'oślinlfsll'qczkoliJe, których kolek- następnie liczne okazy rzepaków, kartofli i z Tłuszcza pod Warszawą (23 odmiany), znać się bliżej z własnościami i hodowl~ 
cya wystawowa nie jest wcale bogatlb, z wy- chmielu. Te cztery plody głównie. intere-Mazurkiewicza Gustawa z Niedrzwicy Ko- LallemancIJi, tego odsyłamy do broszurki 
j4tkitim chyba grochu w ] 2 odmianach i sujlJJ producentów krajowych. Buraki cu· scielnej w Lubelskiem (16 odmian), wre-pp. Schmidta i Zabłockiego, którzy posia-
22 ·okazach .. Najwi~cej widzimy grochu lu'owe Iiczlł 27 wystawców, którzy nadesłali szcie plantacy~ kartofli przewaznie gorzel-! dają, w Kijowie skład nasion tej ro§1ioy. 
Victori(/" gdyż 8 okazów, wogóle bardzo la- 39 okazów w 8 odmianach. Najliczniej ,niczych p.Janasza Aleksandra' z Datlkowa 
dnych;wyprodukowany np. w Swisłoczy (gub. przedstawia si~ odmiana Vilmorin i Vilmo- .}V guberni warszawskiej. . 

SPRA WOZDAMIA TARGOWE. grodzieńska) wazy 267 funtów korzec, przy rin blanc1te . amelioree, nastfilpnie Klein- ;. Chmieli" widziulY na wystawie 23 okazy, 
97.31 % wartościuży"tkowej, a sila jego Wancleóell, wreszcie nadesłano po kilka należące do 19 wystawców. Prz·eważnia ho-
kiełkowania, wynosi 98"/0' Z kilku okazów okazów odmian budziszowskiclt białych i dowany jest chmiel satecki (czeski), spro-l -
grochu zwyczajnego, odznacza si§ wypro- czerwonych, Impcriati Dippe oraz poszcze- wadzany wprost z Czech lub też z planta- ,!ułda bertil~k<J, .• Sprawl.llda1!-ia ,tygoduiowe (~o 
dukowany u p .. RiedIa w Stt'aszówku (gub. g61n9 okazy Simon Lel-l'l'llUd szlqs/citJh i baz cyj galicyjskich. Chmielarnie krajowe roz- j dma. 30 pllź.dzlernlka). Potoz~n~e ~leldy -yv ~ygodmu 
k l o J. ) . 263 f t' k 9901 .. d' "tu' I;? 'ż d kl" d' k t . d' . I nbiegł~'m me uleglo ~Dac~meJ8z~J ~mIall16, lecz 

aIS 'il. wag~ un ow w orcu, 10 nazwy o. mIan. n l3,UmUO, • e. pro u cya .pac ~J!JI Sl~ .na V: le a eg.o:ye, o plerws~e~. y.wyżkowa jaj sklonnośc nWldoczma BIll COrs!: wy-
inł, kiełkowania i 98.01°10 wartości nży~ buraków cukrowych prowadzI SI~ u nas. ~analezlb chmlelarme dawmeJsze, do drugiej I raźniej' usposobienie byto wi~c wogóle mocne, po
tkowej.ZnajduJemy wreszcie trzy okaiy wielką skalfil, a jakkolwiek niewszyscy pro-istniejl1ce dopiero od lat dwu lub od roku; I mim.o ~ah!lń. c~wilO1rych wyw.olILDy.ch ,prZIl!! ro
gi'ochuzieloilego, dwa złotego, po jednym ducenci obznajmieni są.' dokladnie Z wyma-te ostatnie zdai~ si~ odznaczać produkcYIl: zmaIte domeB,len1a I!0.htyC%ne, Jak rOy.'nlet przeli 

, kl"· k ' ... ..,.. .. . . d·' h D . speCjalne wladomoscl. odno8zlłce . BIll do tego 
pomo1's/ciego, 1'/Jl: li/ru, l(llcoweg~, sZ~l'ef5ó, l?aU1~mI nau oweml ~ t~J mJe~ze, me mo· • WlęC~J postfilpoWIb o plerwllZyC. o takIch 'lub OWł!gO papi6ru. Właśnie wobol: tego, że 8y-
~elefpl'ap/t, La:cton,~' AtphCa, Kent~sck tnvr;;ta zna Jednak Zapl'Zeczyc, IŹW wlelug()s~o'l na!ezy plantacylI. grochowska p. Ostro w- I ~uacya politycz';ls jest ~ie. pewnlj i zo ~ynek p.ieni~. 
l kIlka okazów bez nazwy odmian. Z ro· durstwach przemysłowych hodowla burakow skIegoAdama (gub. wars~awska), Jana zny przed~ta.wla ChWIlo~o trudnOŚCI, 'zwyzltowa 
ślin strączkowych mamy dalej na wystawie I prówadzonlłc jest wzorowo. Szczególniej plan. l Egerta ze Slfilżan (gub. warszawska) i Kle- skłonność glel.dy przema.wIa. za ~em,. ze w. ybz.e sfery 

k l 12 k 6 kuk d 4 k ' .. ·3 t· k' l 'k' . k··~ '.' . ""~. k' T· KI k . ·C b l IInansow6 maJIj stanowczy zamIar utrzymanIa. mo-
O <ł.o O az w. ury z~, .gry 1 I acye . le ee 16 zys aq JUz pewien rozg1.o::;mew!i lego, tJ~na w .ucz oWIe g.u. U- cnego uspo90hi6ni~. 110. ono takie dunne przy-
bobIku. Z dw6ch okazów soczewIcy odzua· w kraJU; są tam "{zorowe planta~ye pp. belska). Ohmlelu l'Zetl/r.ltlgo wystawIOno. 0- czyny za soblj. Podniesienie przemysłń górniczego, 
c2.a się jeden wyprodukowany u p. ??d~ie- Dobrz::ńskiego J~liana (Budz~szo\Vice~, O~a- g6lem 15 ok.azów~ k.~'ai()1IJego 31 baWal'S!'ie'ip:~y. ~alszetn pow~~ze~il1, w'płyni!, niew'łt~liwie 
wicza .wTłuszczu, gub. warszawskieJ; Jest czewsklego LudWIka (MorawlCa.), Głnslne- go 2, wreSZCIe WIdZImy 4 okazy chmIelu OZJ~IBJ'łCO na rozwoJ IIl~er~ow gleld0!ly~hl lecz 
. .. .. d k' {E' .. G t (W'· b' ) . Wł W . l l" l' '" 3"" t' k' iakze bez wzgl~du na to wIelkIe· domy emISYJne ma-
tosocze~lcaJ~ ~o wl~towa rvum mo· go UB awa lelz lCa. I. • '1.a.rz. a w~a z,cl/lSlcwgo, a mlallOWlCJe .:lopa yns le- jllt podstaw\) do wytworzenill sobie gruntu odpowie-
nanthos), której SIano Jest bardzo pożywne. Brzozówce. \V gubernI. warszawskIej za- go l Je/łen okaz słynnego chmIelu rohatvń- dniego dla operacjj emisyJnych: Tydzień ublegly 

Drugi dział wystawy, ros lin pastewn]Jl'k,sługujlJl na uwagfil plańtacye p. Janasza skiego, który niejednokrotnie zabieral pierw· PQ~willcony był przewai~ie regul,,;cyi ko~c?mie8~\)cz, 
Obl1jmuje . z gÓl'1JJ ·80 okazów a najwięcej, Aleksandra w Dańkowie. Z guberni po-~ze nagrody na wystawach IUiljdzyDarodo~ neJ; na .uw.agl! zaslngnJ?ta okohcznośo,:zeWlll/łgu 
.'. ~ b' 1 h·' . d l k" 'd' c· t· . t . h· Oh·' l d k ... d regulacYI plenIlhdz· staDIał. Poozljtll:owe. oba.wy' ok~-

kOUlcz,rny - 18, :lU lIIU 15 l n~arc Wl .pa- O S lej WI ZImy na wys aV:1e . repr~zen ~. WY,G.. ll!-le ten r>ro. u owany je.st. w 0- zalJsill nieuzasadnionemi. pro~ongacye odbyly SIO 

.stewneJ 11 okazów. Wogóle dZIał ten Jest wane plallta.cYę. pp. Jaro8zynsluego· Ludwl~łNą,ch Oznhlna, glllu~rnl warsza.wskIeJ u p, prawidłowo a nawet skutkiem· dotkliwego brakUj 
ubogi, gdyż W sporej na pozór liczbie 80 ka z Dzygówld, Fudakowskiego Kaźmierza Ju.na Zawiszy. \Vielką,. stosunkowo pro- papierów od czas.n do czasu wywi~raly oźrwilljł~Y 
okazów mieścisiękilkauaście gatunków. traw. z Holak, Schmidta i Zabłockiego oraz to- dukcyą odznaczasi~ plantacya hr. Tarnow- w

I 
p~yw, na..lcatę, glełd.lI·ldRnch PIOWl\lkazylślBl\l WO$O-

N d ~ . k' . d· k· , k' k' t k . Ul d6 k'" W k' J. d b l B . T e l OZyWI , wyra.z gIe y, wogo e pomy llJ. Z10l6-a eS1ano wy 1 Sle ~ o azow, ons l.ego wa~zys W!L c~ rOWIIl." a w a. spo- s lego. a.na w., o .r~c l ereza l orcz~n ,nil sili tylko o tyle, ze już nie renty jak dawniej, 
z~ba 4. ' bura~(}wpa.stew. nych 4, sera.denI 4, ~Dleć wreszcle ?alezy O P?waż~ych ~rzech w ~ubern~ wolynskI~J, prowad;1;o~a od 1.8681Iec-",. ~kcy? ba.ukó·,v żajm!1j1}n!,:czelntl "?iejsoe; Z reut 
esparcety 31 po2 okązy szporku l Iucer- firmach zagranIcznych: VllmorlUa l An· r. 1 wydająco. roczllJe 4,000 pudow chmielu nBJWl~Ce) .zaJI!l~wnno BI\),e~lp8klJ, ktorazy~kala II/s 
ny.Traw·rozmaitych'zaledvrie po 2.oka- di'ieux z Paryża, H . .Mettego z Kwedlim· flit sprzedaż, który nabywany bywa zwykle ?/o. ~ecz rłow~lezkwBZ)stkm.lki~neżtrzymlllysl·~h·moon? 

.. d .. . k' Ił' . b ' O B . B' 1 f k' (' k " k t l) h dl l l oBlę,gue y ulam owe zwyz. wawy ruc rOllw,.-zy, Je yneJ tymot l zna az o . Hlę <:ztery 0- ur~a l . raunego .z. lell( or u w .SHil- J9; IUOWI a ~ ogprzez an U?y wow- nąt.sill w tygodniu .ubiegłym \v dzi8.le papiet'ó·:. 
kazy. Możnaby bardzo złe POWZIIJlC wyo- stwle Anhalf; Wspal1lala wystawa tej o· sklCh. O chmielu, który obec.me bardzo przemyillowych,si:czególniaj górniczych, któr~jednllL 
braźenie O krajowej' produkcyi roślin pa- statniej firmy odznacza si~ Ul':tlldzeniem interesuje rolników, pomówimy jeszcze w zakońcżyły tydzień w usposobieniu sła:buem. 
stewnych i traw, gdyby jlb s/łdzió przyszło kompletnego laboratoryum, potrzebnego do przeglądzie przemysłowym, podaj1}c spra- Ta.yi warl%t.łWaA...e. Sprawozd&~ietygod~iowe ·(do 
z· wystawy, produkcya ta jednak w niektó- prawidłowej hodowli buraków, przy którem WOzdfuiie z narad chmielarzYi· odbytych dnia 29 października). We l n Ił nIe d~koDII.tlo w 
rych gatunkach jest dobrze rozwiniętą, tak to laboratoryum codziennie odbywaj!! si4i} podczas wystawy. .. . tygodni.u ubiegłym żadnych óbrotów. Nabywców 
np. koniczyny, k. t6reJ' nasienie mimo to cią- próby doświadczalne. . W dziale roślin przemysłowych. znajdu. ,niema, właściciela 1fstrz.ymnjlj sig jednak·odsprze-

. W śl ł . n .. k'lI k . :dai:y:po niźszych ceaar:;h wobec wv.ższych l'!cotąwań 
gIe sprowadza si4i}"z·zag=anicy.-~Vodmia- .p~"emy ,e 1'0 nym mepospo,l e znacze- Jemy Jes,,~ze po l ca o ~z6W1·zejJaku.l zagranicznych i Bzczuploś\Ji zapasów ns·ryn1culon. 
nach marchwi pastewnej przewaza na wy- me l?aJIł k~l'tofle,a kolekcya; .lch na .w;:- gorvzyrl/,J~den okaz cl/ftol'l/t, ~w~ tl/tomu, dyńsl<im. (Jeny pozostaly niezmienione. ·Z boża 
stawie biała z zielonqO"lówkq, w burakach staWIe wygląda bardzo powazme. 'VIdzI- lllu zaledWIe trzy okazy, wreSZCIe dwa oka- dowieziono nlewiele;}lQPyt byl OŹYłYiony.takupy 
·pastewny·ch odmiana te~tewitz. Z .. 15 oka· my tu 17 wystawców, odmian i okazów zy mało"znallej dotychczas rośliny· olęis.tej odbywały si9 z łatwości 'ł. chooiaJ: ceny" nie ulegly 

. D . d . • h L d k l k zmio.nie a nawet przechylily sili nieco kil zniż.ce. 
zów lubinu, widzimy.8 niebies/tiego" który mnós~~vo.. oś~ pOWI6 Zleć, z~ r. u wi La lemallcia ióel'ipa,t6ra ?dz~acza si~ nie- WywÓ'l. ograniozył siIJ na kilko. partyaoh :lranzyto-
pod wzgllijdem. uprawy. nie jest wcale. wy- Kraslllskl hodnJe w Ur!lynowlo (gub,. war- zwyIctIt plennośC1l1, a udajoslę rówme do- wych. Płacono za.: patelliclI. wY,bor<lw? 6.60-6.90, 

. .. - .. - -...- .; 

2) 

POWIEŚĆ 

:EJ: "O" G:EJ: C O N" VV A Y'A. 

przekład 

Wiktoryl . Rosicklej. 

(Dalszy ciqg - patrz N1'.243). 

Przed wieczorem wykopano grób dla 
matki, nie przykryto go całkowfcie, slldzllę, 
źe dziecko zajmie miejsce przy niej. Wszy
scy byli tego mniemania; to też prości lu-
dzie zapragnf,lli ocbrzcić chłopca. . 

Majtkowie, uważając Loraine'a za. czło
wieka więcej godnego laski bożej od sie
bie samych, przynieśli . doń .dziecko, pro-
8zllc, . aby spełni1· czynność kSIędza .. Wobec 
bliskiej śmierci nie warto było staWIać opo· 
ru lecz wyobrażam sobie -cyniczny uśmiech 
tego czlowie~a,gdy . kropił W?~!JJ głowę 
dziecka. Julian Lorame, spełmaJlłcy ob 0-

willzki duchownego i to dla zadowolenia. 
innych ludzi, ~o coś. niepoję~ego! . . 

Ochrzcił dZIecko Jak . nmlal, a WIedząc, 
że nadajll imiona, w przystępie dobrego 
humoru nazwał je Julianem. 

Z· ro~bitk6w nikt wiljcej nie umarł, na
wet nowonarodźone dziecko ocalało, a 
wkrótce . wszyscy zna!eźli się w pewnośc~ 
na stałym lą.dzie; gdyz nadp1'ynąl ~tatek 1 

zabrał ich ze sobą. Nastr~czalo sJ{~ teraz 
pytanie co zrobić z dziecki~m? . 

Nikt nie znał jego matklj Lora1D6 roz· 
trzygnął kwestyę. Moż~ ~o~yśl~l, lZ J?e. 
wna śmieszna łączność IstmeJe 11l1'2dzy mm 

adzieckem}p.rzytem tak mał? dbał· o V:Y-I n~cę, . u.krywał ją,. d~ czasu} g~y. młod.zie-, ~zkoł!, prócz I?uiemanego. ojca, naucz'yci~la 
rzucaneplemą,dze! -' OŚWIadczył WlljC mec IllIa.l lat dZlewlliltnaśCle l Jak WIelu 'I sluZlbcych, llleznałem nIkogo; w ostatmch 
wszystkim, że chce płacić· na utrzymanie chłopc6w w jego wieku, dzieci bogatych 1'0- I czasach wszystko zmieniło sifJ na lepsze: 
dzi~ck.a i życzy sobie, aby je pomieszczo~o dziców, zaczął odgrywn~ :ol~ p~nka. i ~yl~.m ! ~niwersytecie, miałem dużo p~zy
w JakIm pOl'ządnymdomu. Potem odJe- . Wówczas pewnego letnrego· WIeczoru Ju- : JaclOł, zyCJe stalo przedeUlnlJJ otworem I to 
chał, prowadz,!c życie dawnym tl'ybent.' lian Lorliine uznał za • stosowne oPowie-j życie świeze, uowe, petne przyjemności i 

KobieLa;której opioce powierzone było l dziać cl:illb historyę rozbicia okr~tu,· 'uro~ wrażeń. Lubiany byłem przez' kolegów, 
dzieck~, przynosiła je czasa~id? jego do- d~enili.na; ,sk.ale z w.if,l~s.zerni je~zcz~ BZCZ~- mi~łem dużo pieni.ędzy ~oroz~zucan!a i. u
br~cz.yncy, g~y ten. był w, ml~śCle, -'pan I gołamt, mz Je w mmeJszemopowIatlamu wazany ,'Pow8~echDle za Je.dyn~.ka., dZl?dzlCR 
Lorallle po WIększeJ CZ<,jŚCl me patrzył na l podałem. . .. znaczne) fol'tuny- zdawało llU;, że' Jest~m 
chłopca, czasami jednak uśmiechał si~cy- Wtedy ja ~ gdyż to ja bylem tym wybrańcem losu, ItaklJJto chwiłęwybral 
uicznie i przygllJldal lualcowi.. . chłopcem :.- zbladlemstrasznie i nie mo- p'anLoraine, aby odkryć m.i 'moje niskie 

Gdy mały Julian skończyllat siedm, we~głerupochwycićpowietrza. Nigdy nie ko-' p,ochodz·enie, aby ztżucić z piedestału, na 
zwany zostal do siedziby pana Loraine,.do chalem prawdziwie tego człowieka "i nie- którym sam mnie 'postawił - powiedzieć, 
Herstal Abbey..Małec słysząc od ludzi, że raz robiłem sobia wyrzuty za ten brak u- że nie jestem młodym panem Loraine,dzie
tenwysIJki pan jest jego ojcem, nazywał go czucia względem mniemanego ojca, lecz dzicem ·HcristolAbbey;' leci: chłopcem bez 
tem imieniem, a Julian Loraiue, choć iro- w tej chwili, gdym spojrzal'riatwarz jego nazwiska! . 
niczoie nśmiechalsię, nie zabraniał używa-i spotkal się z tym ironlcznymwzrokiem, Pam.i§tam, jakniedtiwnóprzed poslysze
nia tej nazwy, t~k, że we wlasnem prze- ol wtedy nienawidziłem go i calej duszy: niem bistoryio rozbiciu okrętu, mówiłem 
konaniu, w oczach· wszystkich dziecko było Instynktownie powstałem. . w pewnem towarzY/ltwie z aro"gancYIl i du-
panem Julianem, jedynym synem Juliana - MU8'z§zastanowić się nad tem W8ZYSt. m~ o obowiązkach spadajlJJcych tla czlon-
Loraine z Herstal Abbey. kiem - wybełkotałem. ków starożytnych rodzin i dowodziłem,· że 

Dla jakiego kaprysu ten c.złowiek przed- -Bardzo słusznie, idź i zastu.n6w się. arystokracya jest prawdziwem dobrodziej-
stawiał . światu za swego syna, chłopca 1'0· Mówił niedbale, .poczem zwr:ócił silil do I stwem kraju. Powtórzyłem mnie:riJ.imemu 
dziców nieznanych, niskiego pochodzenia - niedopitej szklanki·z winem, podczas gdy ojcu tę dyspUtę; zdawał się być zadowolo-
b~dzie to dla mnie zawsze nierozwiąza.n~ ja dziko wybiegIem z pokoju. nym z moich przekoilań; gdyż u~miochnąl 
zagadką. Ohciałem uwierzyć, że miał pe- silj i mial minę rozweselonI!. Bezw'&tpienia. 
wnlJ: skłonność do dziecka - że uczuł po- ROZDZIA.Ł n. mógłhyć ubawionym i· to do tego stopnia, 
trzebę kochania kogoś - lecz uie bylo to że demOl). sarkazmu· obudżił si§w . nim i 
prawdą. Postąpił tak przez cynizm: chciał "De mortuis nil nisi. bonum." zach'2cił do zrobienia odkryCia, którego, nio-
kiedyś módz powiedzieć 'lepójrzcie co zna- że nie zamierzal zrobić, - pokusa' llpoko-
czy pochodzenie? Wziąłem malca z najniż- Dopiero następnego dnia po południu rzenia młodzieńczej arogancyi stara si4i} nie 
szej sfery, przedstawilem go jako dżentel· zdolny byłem rozmawiaJ: i tym człowiekiem. do zwyciężnnia dla pana Loraine. Od 
malla i wszyscy myślicie, że do was 1Iale- Przez ten czas przeszedlem wszystkie stop- dziecka zauwaźy1em w nim tę dziklłt cech~ 
żyl" - a może bylyto niżśzejeszcze mot y- nie cierpienia, lecz gnIew mój· silniejszy 'był charakteru - nwaźalerilto W obejściu'ze 
wy - chęć zemsty .- w każdym razie nie od zmartwienia. Miałem zaledwie dzie- służbą i ze mnll: lubid wyciągać na. sł6w
dowiem się nigdy o tern. więtnascie lat, lecz byłem nad wiek rozwi- ka, zachęcał do zwie~zeń, ·a potem '. z gry-

Ohlopiecl'ozwijał się; zami:~st panem nięty; to dziwne samotne życie, jakie wio~ zl\cym sarkazmem wyszydżal biedaka.; Z 
Julianem,nazywano go teraz panem Lo~ drem w Heristol Abbey zrooi1o mnie s~ar-tej to przyczyny nie mogłem ·go nigdy ko
raine, a mniemany ojciec ukrywal tujom- szym niż byłem. Zanim poszedłem do I chać, chociaż uważałem za o jca. (D. c. n) .. 
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b.l.· ałą. "': .. 6. .. 2 .. ń . ..,.;,..6. ,.0., 0.· ' ... p. ~tr.ł ' ... i .. :. ·.<Iob. ri!ó~o5"-6iJO;zyto I vrWlirszawie IOdvstrybucyj pomniejSzych' ,czego,'· ZW.·· olane na niedzielę, nie PrzYSZłO. I pade.k śmi~lleln~ . 9a~y p:zyr~st śtiertel-
':v.v~, .. 4::50-4 .. ~2tI2: Śre~nieM?~4..5O, ord. --;-4, oraz dwa składy wielkie. do skutku z powodu stawienia się tylko. n?śc~ ponll~ zy~ Zle~ml mozna mla o przy-
'}lf&zlJl~n':rrb. 4,3D-4.00, sredlll 400-4,20,; OWIes Z, . ,lo"' t W skład h arazaw- 26 I:ltowarzyszonych. podczas gdy dla pra-I plsac grasującej ospIe. .. 
~.óO-,B.Ou)gt'yk§ 4,OO-d,,20; gro'!h polny, 6.,.--....,.., t ... apa.sy ('/~1me u.. , . ':~C W. . ....... ..• . ,- - • h . b"'" (-) Z duszki Onegdaj l wczoraj cmer. 
'e'uli.i·owy"ii:::"9 ±tisoi" 9·~ lÓ·kas'z"J·a!TlaD.l'ł.l':"':'~i Hi; SkH~h,' a rllipdż}' iuneun w In. (l,02:azynach tl·a.-, womocn.ośm ul}hwał powmno lC ze lac. SIę!. b la '~ .. b" Ob l 
'. I ",. I. ~" " .'3' ,." , .. '. 'II. •.• " v .. ..' ., 4 : I turze y y I)l'zepetmone po oznyml. y" 

ol.r.J rzepa.kowy, ó--, 'lmanyo.OO--;K o lil Q.Z y- zytowych dZlerzawlOnych przez bank han- \ co naJmrneJ 6. . . l l' ,. . . 
r ~l, Zam,ias.t oG2ekiwallej zW'jzki przewidywanI! dlowy' zhaicluje się ~a sktadzie kilka t y- , (-) Z towarzystwa dobroczynności. '\V me-,' dwa cmentarze, k~to Wkl ~ ewangehckl. to-
Jeat-te.raz znIżka cen koniczyn" czerwonej, z pow o'; . ." d;~ h . l 1.. '. ,11·dzl·e' 11' wI'eczorem skoliczy! się termin 1)1"zYJ- nę.ly w morzu śWIatel; WIeczorem tySIąca 
d d · 'c '. b"t· h· b'·- A - F' SlPcy pll OW c mle u KrajOwego. 'II ..! ł d . t 'kb ll. ~I& ~w J ZS] o ~ yc z 1O.row w męr~cel ,ran- 'II " • , . "'0, • fi, .' dk . k· towarzy- I osób powraca y o llllas a Ja y z proce-
Cyl 1 NIemczech, Bardzo pl\}kne gatuIikl koUlczy- Wywoztowal'ow do Rumunl1 coraz bar-j mowallla o ar na gWIaz ę, Ja 11 ., I .,' '. . , . _. 
ny cz~rwoDej grubo-ziamistoł:'ż'ripelnie QCzysz~~on6j dziej, .sięzwiększa.Przad kilku dniami s~wo dobroczyn~ości .zamierz~. ~rzli:d~lC ~l~ i sy&, .ozy.wla]l!C ulIce l.uche!u mezwykłym. 
ofilil'uJ!i .z.Ha~h';ll'ga P?"ęeOli;: o~oło 38 rubh,wo- wysłano większe . partye< skór wyborowych! bIednych. SądzImy Jednak, lzjeśh l teu1z :Warto Jeszcze, w~pom~lle6,. ze gdy na c.lr:en-
}) . .e. c czego. ,naslę1ll6 krłłJowe ,w nnJlepaz)'m gatunku.. b ~ 1· 't n· ch l' f' owyt;h lIlawet zg1-.0 \:!l' Sł· r>, ]rlo Z ofiar;'!, to tak. owa tarz;u ewao02:elIcklln UlB WIdać byto a. nI 8113,-·a ''I; ,.' .• t'·'ć' ··'·····3 39 bl'" k oraz wyro owp a erowa y aJ ans .. " ~ u . 'II >. < ~, v' prze s aWla. war os' najwyzej. 0-' ~ 1"U lza 0- .. .... . • " d .p' I b' d '..' "1; .• t· l przYPOiniua- du żebraka to na katolickim, przeciwnie 
rzec. Ki>,uic:6yny bialejjestjeaz,)ze hardzo duźow Piwo do Cesal'stwlJ, a mlanOWlCie o c: \l Z~B przYJę ą l. W ym eB, u ,,' ~, . . .,.; .' 
zapa~ie,.z.lat?bieglych;"Śreqnie i ordyna:J~?e ga- tersburga, wysyłane będzie sp8cyalnenll1 my, IŻ ofiary 1l!11~zy ~k~ad.a.c u pastorowej b'yło 1C~ mn?o.two, p[ze~mgaJl:'Lcych Sl~ \V 

tuukl~,le maJ~.?!l-bywcow' ~awet po nSJlllzszych wągonami. Wyrób warszawski .znajdujo w Ro.ndthaler, panl ęeriril l u Clan~ przewo- dokuczhw~śol l, natręctwIe. . 
00. n.ac:Q,.oh~ll1eJPO'·:oo~ac~,~t?sunkowo d~brJch, C·' . 't' ." . . ···d .' I dmcząoych w komItetach damskIch towa- (-) W Jednej z fabryk tutejszych w ze-
n,llQywanem .lf,lst,ll!l.slęn:eSWteze w zupelllw ado-'- . eB,s~rl El WIe ctoraz ~zerKsze POk~? zen1lB., 'e ~ rzystwa' szIym tygodniu w cią.gu dnia zdarzyło się 
1;u;lmgatunkuJę4nost9.Jnego Jasn~go k,oloru:",:" u, z ans wa ·(jowm " .oszy l wy mzuJ 1.. " dk' '1 a kl' l • 
k l e,r. Ni,e.tra,c~e nad~ioite ?grIlDlczemepl'oduk.cp tym roku 17 proc. dochodu od kapitału(-) Droga żelazna fabryczno-Iodzka, Jak sześć wypa ?": SI n60 0 .S a eCZ6111R pa. cow 
c;Ulrr.u f:ę?~leó~tataczme,zatw~er?!mne, fa~~yk~nCl U-zakładowego. .' wiadomo nie posiada własnej szkoły tech- u rąk r~botlllko~ pracujących przy. wllku. 
tr~yruuJą:cenJ na dotychcza!foweJ wysykosm D.lEi zwa-,' D b' 'b·· l,' l' . '.; 'b" - . ' d," . . . b" d ta- Jak na 'Jeden dZIeń, to ttoch~zaduzo. 
żaJlło na to, że druga rEJka występuJe z 1'.9.otial'OWIl.-' L'a luka za aweiC t ga aut.el/JJ.

o 
ma ,ye! mczneJ, g J z Jeszcze me ze. ~ano os c. . . O'' .cht'· '. . k k I 

ni~P,li,.~~y.waj~cwze,ą~ie m.arki rO~Jj8k. i~j. r~finady.o~worzoną n.i.ez,adług.o ,prze.zlUżyme.nl.;.te.ch.\ te9zI1ego,fuudusz,U. W .. ' ce.lu ~e. d .. uak .. ~r.zy.. J-.. ,~-) '. bł.'l~kany ' .. ' ople. c .~. w.l.e,d, U. ? :.' o 
po 2:921/2,. a~ą,czk~po 2,40; Fah~ykancl l domt Ulka p. W,. śCla z powocą oficyalrston,l l Urz~dlll~om ,~ZleSlęClU . at zwr.wa nn., Sle.}13 .o DleJ~ leo 

k.~om .. , .1 .. 8.0we .... ~ •. '!d.a .. Ił~zą ..• ~.erman.?.", .. r. s.'. a.;t~. ,.~. a..::.:markl ' .. Kilka c. uk.r.oW."i .. ,zo .. stan.i.6 .'.p. odobno . z .. am~ l sw. Ol,'m, .. z. ar.zą.d ... dr.og .. i jes.zez.~ '''.łV 1.'8.77 ,roku I go cza.su. u. w~. &'~ .. prz. e. Ch. od .. nIOW. ,na ulICach clenkokryst~hcZDeczyh polskle rB, 3.01 I~, za. grubo- k . t 'h .. l·' h· Ż t .'. . O " ,., '" f, • " ',.. d' 'd' . d' swym przerazllwvm krzykIem l napastoma-
kJ;j'staljc~l!eriJ. ,3,.,~a IV,~ezk\l '-.y l!,<;h:ipkach wagonu- 1lI§ yc w oko lcac " y. onllerza. proc~ LPo~0.z'~nn~ 8H~. ~zar.zł1. .em J?g. Wl~ en- . . , . • . . . lV 

'"yP~. 2:o?)'za,koatki??2B. :mądżkll, wwor:ka.chg2,571/i ~ego,ws~utek ~palenla, bez~iynne ą::).w teJ-! sklej l byd~oskleJ o przy}mowam~ ~o az~~- Dlem spokoJ~ychobywateh. .. . :/I !rami,im 24A~nt(),vrY:-1!. k 'O Wl t'ę emozn.~~ b~łoze sam~r ok?lIcycukl'owme:, w' ~lZ0CZy, I ły tych drog .kandydatow; d,rog~ lodz~leJ. (-:-) .Ze ~gler~~ donosz~ na.m, 1Z taI~ Ot
uahywQc w ąnlilch oatatmch P? <len,ach ohmzQn)cP-Ozerep· mach 1 Holendrach. Rady zarz~dzaJ~ce wspomnlO~yehkolelpo- gamzuJe SH;} dłUga orkIestra a~atOIska, 
o. ~3 kop·. IJa garncu. 2 powodu. wl\jkgzr go zaofta-, '., .", '~1 l k'- I' ".'1< .' •.. : . ·d' '1-'d kt'· kI d c' '1' bAd l'a ""y}n.CZnle Z I'O l:o~~'ń.~ą,:W.Haml)urgucejli~hy\ą si~ kIl. ~niżc~. 'Fo~forxty ... Pod Kamlencem,.'po'uos Ulł. stanoWlq przedstaw~ouyll1.~rze~ rqgę;o z- OI~ s a ,a s ę .. ~ z .. i~ . 
~l?J.~.:J,~e~!;"ol~~'u?ze~rikoweg? litrzyrn~ją, ~1\) ,~a~ł.ozom~ mil ?~ćfabl'yka miłlł~l' fosfol'yto- kI} kanclydato!ll.l?OZost~wlC .pIerws,zenst.wo botmk6w fabrrczny?h. . 
bez"zml.any n~S,7. 6.:-4.10'lsą"TlOm~n .. alne; Oł~J.IUla-. ·weJ ..• Kwa. s·slarc~B:ny m. a.' 'bYC .. dostarcza-I .. przed wszystklffillnnyml. zaf:/j,z ,l?o ,SWOl .. C~ .... c-) PI~g~. m.e. ustaHc~ S~. w ~OdZl ~~Yl 
ny e~aDlalw . .(j8tatmm,t:modDm l'rze~1:oQ,lrs, na nylu li; Odesy. '.. .... . włl1snych rada zarządzaJtlIcadrogl J:odzkwJ bez kagancow wypuszczane na mU~9to. ~Ie: 
PUd.Zl.6'8kllt~~elIl:·cd.1l1s.zYt9h.~o.wlo .. ~ą\Yd·.l.D4a40t, a.rcz:fwegdo., 'Z.aprzecz.,enie.' ... Ga.żetaKieleek.a"· zapr.ze- po.stanowila 'odliczać z dochodów rocznie d .. awno wydane byto rozporządzeme pohcYJo 
ząofiaro~łliIlla ~ esara wa, p,acą o. ,z~, pu • - ~ •. li. • " • .'. 'l .' . . " . . . . . .. b ' . k " . "t b d 
WogQle.p~ńuj& zupelm\.cięz?-w handlu term arty' cza Jakoby w JawotzUle pod Klelcam1lllIa- po 390 1's. na opłatę WplSOW .szkolnyc~ za ne, lZpsy .. ez aganc~w uP.rz:t aue ę i} 
knla'inijuż odkHk~ tygO?H,l.;-·B y ąL'ILBtevowego no rozpoczi1ć ' poszukiwan'ia w. dawnych 'synów i braci oficyalistÓw. 1 ul'zędmków prze!?, czyścIClela, lecz 1.tO Ule pon;toglo, ~ 
wrlul; z p'oIesEl~kll.ml dostawlO_no WC1'l:gu .dwoch rty- chodnikach kopalnych błyszczu ołowiu. s\ve i drogi którzy l)rzyj~ci będ~ na skutek raczeJ. pomogło o tyle, ze przez klIka dIn 
godm na targl czwartkowe na Pradze ogaIem S,~;1D, .... " .' '. .. .',. ..., . .. .. J '.. ·k 1- h' . t· ". d 'k h D'ś 1-
sztuk, cllyli o 3~7 mniejuiż w pop~ze~nim ~kresie' Dywlden~a od ;tk?YJ c~k~owm "O~ę~tO?I- JeJ, prz~dstawlenla qo s~ oq. teą, ll1~z~eJ l~!m~nO psy na P? :vo: a,c. Zl .. Waci\}-
dwuty~odniovvym. Plac.oIlo W' tygOUlll~ "ub19?lym c~" .za ubI~głi! kampamę,:we~ług d~lllesle. drog. zelaznych. w?-r.szawsko-:Vl~denskl~.J, 1 saJI! SlfJ, one .grom~dalll1 . JakdawmeJ! po 
za 8tepow~ :6~~9Ó. ~'U.b.)!,,~za 'P~~e~~uk~ aO-ó2 r.'s' Ula '"Gazety losowań'l wynoS.lc· będZIe 4 dO.1 Vi. ,arszawsko·bydgoskleJ' W n:~lesHLcu uble-w.sz, ystkw. h .. yhcac~ .. l placach.. Onegdaj p. l1ę-
w tygodnlll. zaś ~bl,eglym 65-,102 ,l ubl~1 resp_. 5 proc. • . ...... grym upłynplo właśnie dZIewięć lat od ClU brytal:l0w napadło rob?tmka na.N owym 
32-60 rubl!. Skory. Ceua. akor 8Ulowych trzy ....' . • d li'·' .' b' d' . . .);1"..., h ł R k ,. , łb" i 
m~./lię :W)'B.oko,. po z,upalnem oO~y9zczel!iu vrypa-. ,WfJgrX' R.zeczywlsty me o orw . u z~~ Ch~l.h zapad.Ulęcl~ powyzszeJ ue wa y, a. yn u 1 poszarpa o na:,~lm n .~a~le, . ó WH, , 

. d,1i,po. 16,:':,)71/2 J~QP~.ZQ fant; Płacono za .&t~powe Cle. węglersk~m za,rok ,prz!sz.ty~a, wY,noslĆ pounmo to lllk~ ~le korzy~tał z .tego p~'awa: psy zostały P?zuane, W1ę" -,~laśclclele .tak?
wtygodJ;l,:up~prped1l1nl l~-l~ rs. za s~tnk~'.. aw 57~według mriych oblIczen 70 mIltonow.' . (.-:-,) Spostrzezenrastacyl. meteorologIcznej wye!! pp. P. l. W., do kt.o~ych~głoSIł SIę 
~ ,uJjI~g1'yrp. rB. :11,,.-:-15;. z1ł- 8k{)rY~P?1~szukaw ~8. 'Berlin. W poniedzia-l'ek 1 listopada 'roz- w m. październiku. Wysokość barometru poszkodowany, wynagrodz1l1 go, Jeden trze· 
8 Skol" Clelęćych brak na targu, Jeuyoy POBla,- '. '. . . ' .... •.. . .' .• . 'ł d' .. , .. d . .. bl' B' d t 
d~cz 12~O()Ó,,1lztnk ź~daph(}szló23rs; ·za,pud.' p~cz~ły Sl~ układ)'. o tl'(Jlc~athandtolOlJ po- naJwy~sza obserwowan~ by a .w . mu. 29-:- ma .11.. rugI PHJClU ru anlI.. ar zo o 
8,kó~~;1!arauich kllpiono J?OOO,; pc,>" rB. R35 za de ril1~dzy Nlemcallll l ęzwa)carYi1.N arad?m, wynoslla;759 mm (po .sprow,~dzenlU do O~), ładme, al~ brytany teg~ rod~aJ u. JJ~og~ po
chęr, J,e~en .• z,~ g~l'~,al·:r.y t~te.~.s,zych no,byl, 2,OO\l w ktqrych bierze' udZiał czternastu komlsa- najniższa . w dniu 17 - 724.3 JnnhPl'~eCH~~ starp~ć metylko. ubrallle, lecz 1. CHl~O' na 
az~ulf,. BkO!kon, B~l~Ił··:r.·h·,G~lWJ.ill .. ~o brs :I 5 8ztu~a, rży". ·szwaićarskich przewodniczy minister t.na-744 mm. Ilość' ojDaduw ciągu' mie- człOWIeku, JeżelI w danym raZIe me ma 
lł!,D'deL.skor wypra,,!,u:j'c, ozyw Sl~ al'CZOI w lD- .....- iJ...' ..• • .', . '. . _ , •.. ;... '. k'" b 
tei'esacłLnastfJIpiłtl.zupalna poprawa. :Na targu. B/jj v. Bottwber.. ..... .'. Sli1ca 50.2 mm.: KlelUnek w1atlU plzawa- łJa do o rony. 
lt.upcy,~"pe3.a~st~8: i Kr?Ięstw:a:: aen~ podeszwia~ , • Próbki - towa'l'ó,w jJI!/nnyóh 'w.loclpowie. żnie zachodui, ~ianowicie obsel':,:,owll.ny.byl (....-:) Zbiegowisko. Panora.ma.z kataryn
~~~ p()p~'aWlla. _81{l~rOCP\l .• pla~1l! ClI\ltll1~ 61-~2 ~op. dnIem opakowanIU moźna blildz1eprzesy- 15 razy •. W dnIU 22, przy WIetrze połu- k~ przy Nowym Rynku bywa' powodem 
za funt 1 prawdopodobnle cenl podmosą, Slę J6BZ- ł " 't}' t . N' . h .' , . ..:1. • h d' . 'd } ~ . '1 ŚĆ . 1-. h b' . k ~ ., '. b" ;;';:'.'.' ;. Cena. saków. ni.egmieniona· 'v~yIlosi ac pocz.~ lS ow~ W l.emcz~ec l W. ru~ umowo~wsc O mm pa ai sllleg, a 1 o opa- ClągqC z legowIs , ZWiaszcza w połudnte 
~:.~i~8~%'~~ib; ,żalurit,,'Wan~i' zauiedbadej placIbChu.pónil~~zy. Nl.ernc~m~' ~ ws~ystk~ellll du wyniosła 4.5 mm. . , i wieczoreI?' gd~ robotnicy. ,,:racają z f~-
82'12 kop. ~a funt.. 'p~awle panstwaml. pIęCIU czeŚClŚwl~ta, . ,(_) Szosa z łodzi do Aleksandrowa, ktorill bryk. WIele osobgl'Oqlą.dzl SIę tez nR. uh-

. P?czą wszy. od .. llI~top.ada:' W odpmVled- zaczęto budować. na wiosn~, nie b~4zie f ,cy Piotrkowskiej przed oknem 2Jegarmistrza 
PRZEMY;SLJ ,HANDEL. . m8 .. m Qg.los.,zem.u memleckl.ego sekret~.rza skończona . przed .z.imą, .. Z .. ośmiu wiorst t gdzie zegary w postaci roz.ma.itych .zwie-

.. :.~'. _'_" państwa v. ątepha~'a. w s~eregu pans~w ·zbp.dowano pięć; pozostały trzy najgorsze" rząt kiwających łbami, 'wabią ciekawych. 
'Petersbur~." Eksped!Jc!Ja I!~pierów pań- powyższych mezlla~duJem'y J,ednak ROS!I .. gdzie w lecie trudnoprzejecha.ć z powoduJ Zbiegowiska te utrudniając komunikacYl;} a 

stwowych 'wyp1i~ci .. vi róku bleżi1cym w 0:- WyJCJtlrowe J)1'zePf~y JJolwY,JneustanowlOne piasków, a \Y~osnQs ina jesieni z PQwodu złodziejom nastręc~ają pole do operacyj. 
b~eg'126~1l. biletów .kredytowych nowego d. 11 :wrześ~ia ~. b.z, p.o~?~u. ~a~'a:y .n~ błot~. Robót zaprzesta~o; prawdópądobriie (-) ?emsta żuny. Pewna para malźon
wzoru. : by~ł? W guoe~'m~oWlen8kleJ l wIle~sr'leJ, z wiosną .dopiero będą dalej prowadzone. ków, zamieszkała na Promenadzie, poh:tó-

AJin2ó'tel"uum spl·awiedliwoścż. opracowuje ~n!esJ.ono, p~nIewaz. zaraza usta~a. Z8,kaz Opóźnienie to nie będzie dogodnam dla cila sili} z 8oh::) z powodu przeniewierzenia. 
ół>ecnTe nóweprzep~gy' o 'karach. za Qaru- przywo.zu merogaClznyz . ROSyI z d. J~ podróżnych,a dpdać potrzeba, że ruch na si§·mlilża. Żona, chcąc 8i§zemścić na,m~
ą~en~e,~s~ąW:y':a.~cy.zpwej"a. s~czegQlniej za wr~eśDla 1884 r.) pozostaje nadal w swoJeJ drodze do Alek::;androwa bardzo jest ,Qźy- żu, podmówiła kilku ludzi, aby napadli na 
taj.emue/pęd2,;eniewqdkl., i .. .. " "mocy. wiony. ,'. '; .: niego na ulicy i pobili go kiJami. Tak si~ 
, 'Warszawa.' ,Nowy, .inspektol' fabryozny .. ----- (-) Zmarło, w Łodzi w tygodniu ubie-, też stało, z mał~ jedna~ zmianą~ gdyż przez 
zawiadoniil miejsćówych'fabrykantow ipl'ze~ . 'KroirikaŁódzka. ... glym od dnia 25 do 31 października. włi1-·lomyłkę obito kogo innego, skutkiem czego 
Illysląwc6w;,ie Illa'łol€;~~rXob;otniqy'nie:'~.o7 '.,. " .. . czni\;), dzieci, dQl.H,t 1,5:. katolikpw9~, e-I sprawa idzie na drog~ s~dową.: . . 
gą>byćużywani:do, ,żadnych czynl).oścl.w . . 'wangelików52, żydów .. 12 -,.: razem 163, (-) Telęfony,. Od domu,w którym się 
dąje :Qie,d~ielne, świąteczne Oraz ,~ Bze~6(.:':"):. :l'. t6warzystwapopierania przemYl3łu dorosJ:ych:kato1ikkw 7,. ewangeli1i:6w .11, mieścizarzi1d telefonów, poprowadzon~ bę
pierwśzdri~dnycĄ,dni J~alo~ych~ .', ~ f handhi. ,fosiędzenią. ogólne. czlonkpw,sek. ży!iów. 9 -:- razem 27. dzie nowa linia przez ulicę Cegielnianą, 
".;Ogólne:zgj'oma~z,enz!3 akc.yąnaryu8fc9! ,to- ey! przemysłowo-rolnej oab~dzie siEd dnia., OgóJ:em zmarlo w tygodniu ,nbjegłym ["to Zachodnią i Spacerową; ustawianie slupów 
w~rzystwll. .fa,;bry:k~cukr1ł i,Qrr8Z0W",odb~- 15 ,b. ID. W . kanqelaryiąddzia!llprzy ulicy dziewi~ćdziesiqt osób, o 39 ,więcejaniźeli w pod tę no Wił lini~ juźukończono, .zaciąga-
diiel~f~"10· :grudllla' p"goą'zInlelpo,:P?!~- S,redniej. \ '.., . . tygodqiu ,popr~ednim .. ,Smiertelnoś6 po- nie zaś drntów jest na ukończeniu .. 
dUlu/· '."",'",..' ,:". '. -\ " ,.'{-) Z towarzyst\,!aspoiy\'(c~ego.. Ogólne, ,między, . dziećmi ,zwiększyła się:o 40,· po~ (-) Desicz nieustanny: Ńa rogu nlic 
',. ,Stqgna,c!Ja~j~W,' !tych:dnjach, zainknięto zebrap.ie, członków stowarzyszenia. spążyw· między dorosłymi. zmniejszyła: się ,o 1, wy-' Piotrkowskiej j Krótkiej, gdy tylko powie. 

H 19); :." '.p, ;~r~dÓw, ali' .. w .. , gale.rY~Ćh ... p~lae.u,. ~a~ci' a.d-j v.:dziW.Yin k .. ró~u hisz,pańskilll.· ··.p.rzez cały panid'Aulnoy, iż są równie, dobrego po· 
" ., . ,", . illHllst:rowahI gospodarzylI, trzymając kIu- CII!g panowama Karolu. IV. chodzenia, jak panowie, u których srużl1 i ,:WIKTOR:HUG-O ":c~e ud skarbuf-rozdaji1c urz§dy~ :·'RulJ~Bla8"mialby, jakwidzin;lY, poprze~ że gdyby zostali znieważeni, bylibyzd()lni 

"""przez' . ' .W.ęzed~wladnoś(LMazarlna,wnuka robo- dnictwQ historyczne .dla usprawiedliwienia pomścić śię zabijając lub truji1c podstępnie. 
,'- tuika z Pa1ermo'i~yna. :.kamerdynera het- tej przemiany, gdyby uawet,poeta nie byJ: \\'iuzi~l1o tego kilkakrotne przykłady." 

." li ;:~~I.\r.J~de;saintr'ictori ., ,manaColonny lub,wzni~ą~e.nie, Dubois, ku-, ją zabezpieczył tak umiejfJtllie .. Miałby Gdzieindziej przytacza ten rys kucharza 
, ;',L'" :,;;;+ ,-,:, ", > .... ,... chcik~ ,zarządzającego szkolą, sl!ż mniej· 1 takżędlapoparcia sWClQody, ;t:. jakąją"przyj- biskupiego, który zbarczony przez swego 
';;.; ,',;{1!4?s'{!I :i;~CfJg:0P(J.t1'f.N/~. 2,43) .. , .,(mdfł:\'VI\~: ~d hi~toryi 'Rt\y:-Blas~? ;(3-ouyvill,e, ~~je i ,tej ~miaJ:ośeijgodnośdi wpbepprzej- pana za wzięcie klucza od śpiżarni, odmó
Ałę'l~~jpl!z6~Rurl3.la.s,;1lleJ,~st. lą~.!}Jem, .1o~aJ, ,pąn~; de Lf\' R()(~hefouc,~uld WIedZIe sma ,Z'gł~?ln 8poJ:eC~Drch na s~czyt w~ad~y. wił wr~?z oddania i odpowiedzial: 

a,lli,<l'a. k~Ql()\'y~Jl ,a~ł; dlą hIfł~l?,ą.p.sklego,~:ylO~f Cf,l,łą mtry~ę Frondy,. P()fostą.Jeamb~sa~o- 'Row~os? wschodma pa~owa~a ;po~ :formą ,- NIe mogę znieść, sprzeczki, będ~c z 

.l'.~ ... ";o. p..,on., .... i.e.'N .. , .',a.,.,.*,.-:'.lD.l ... S .... HJ .•. ,. p. J: .. ~ed ... s.t,a .. w.' .. 1. ~., ... t.,.y. ~.'~.O .. '.;p, 0, d,. i re .. m. , w. ;N)em. Gzech, .. 1. kon, IJ.zy '. !4aślqbJ.e .. n~ęm ch. l'ze.ścl~mz .. mu ._ w ,star.~J. '. HlS~p. a. UH .. :. ; p .. y, -I ~'asy ~taroż,yt~YCh Chr. ze., ś. cian, szlachetnej n9i~wlk p'a~~ ,zi~' ~nacz1fęgo. d{)IUU l śWłetpego: f c6~ikl~~ego Aawne;go . pana~ PraWIe w~zy- cha, .rasle wlaścl\va, zbhza.la wszy~t1ne sta- Jak krol~ws~a l na~et trochfj więcej. 
:r.o4u./;P.ae!ld,Q,.}a.l~s~9yz",pr~~1i +rZ;rązlestUjScy mlUlstr?Wle LudWIka .XIV .są ~edwo ny l. prostowala,,:szystlpe karkI.; Tytu~ Jak wldzm.'ly,vVllrt(lrHugo nic nie prze-
,t~~i, o.~f~ij~~1i :si~i::n]o~no:~a.rt~i?~J~~~zywe~"okrz~sany~ll; s,zlache*a:m1. Sa:mt-SlID?D, "St~l'ego c~rześciamnf1" byt pe~nymrÓ-1 sadzU i nie wymyśliJ: • 
.gq:,Oe7i~X!!o. ,JS~~SlP':1,~ąęt .. ~~e~z.yliJ,~.~lfJCle.~ 11:J~dfLJ.i1C Ich, pochoązenle,przyblera lIU:Uy d.zaJem ogolnego patrycy atu, ro,Zmągaj!lcYtp C08ą1 de Espanal móglbyodpowiedzieć 
fa.~s~y',Wych:.sl)lerR:Y:1?9~ lch;tr~g~dy.~~~Wh- :WIelkIego; paną., ~" ~o~on~owych ,mankla- ,SJę;Il~cały lud •. Ten "PQwiew. chwaty," 'o krytykom iby!by;zllówiiłtc tak, prży praw. 
t~l!l;ł.1;:u.tzę, JakłVi/p!lUC,e J?rą~", .• l~t~~eJą ,bł~- ~acp'J grz~bl~~eg?, .. w sDll~c~ach:. . ". . ktorY1ill ,Cezar de· Bazan, pO"':lada ~ je~t dzie~ najdokladniejszej. , 
ąy, ,~ę4~ce: s~d,~Jl!lrd p};a~,clą.tpl~. ' .. , ,:. .: Ale I!!ZCz~gol11leJ Vf Hlszp~nllJ te 19ra~~kl wteJepooe .atmosferą~raj~wą: Zyc1e Kt?ź Ztl.Ś l~piej ,od niego zna te"Rze
l; :Nl~,~J;e8z~~ę;-,:cz~~i~~eg(}".J)O~·. ~b~oIutnym ,nrzypad~n. ,l~ZC~~~Cla" wydają uf1dzwJczaJne szlachetne czyhbezczy~ne, Je&t 'Ich Ideałem. czy hIszpańskIe?" '\V spółczesny. wszystkim 
r. Z~ .. d .. I:lI.n." .d .. W.Ó.O.,h oBt.a.t.n.1C.h .• W,le,kow,n. a~,.o,w.e.l:r., z.e~zJ: .• ,.;.naJ.~.,,~lW, Il.lę.Js~;e .10~y.,. T.:an;t,:. wszystk,' O Praca.· by.la uw. a~a~~. ,Jako d.z,iełQ sluz.· ehni-I wiekon~ . i .. współzio~llek .. w~zystkich okolic 
~c~m<f.~ne.~fekt.Yr"Pl,'~~~~i:ł.czenwyry'W.aJ~cyc~ I moze, ~1~ zq.arzyć, !lIC me Jest ll1epodo.bn~- ctwa, p~zemysłJestpogardz~ny, handel przez lntUlcy~ geUluszu, Jest szczególniej 
,CZł9W,1.~~.,~. ,;~ .. ~p.,;.o .. zlom, ... ll7' .. ' .. '.~ , p. r;!:~ąQs,zl}cy .. C.h . go, go;, .kroI: ,s~motn,y ,l pon~ry. .w, z!1mkmęqm rzuco?y Jak. kość ... d?ogr.yzanlą.. nawróco •. ! bliski te,m~, krajowi, pon. ad wszystkie inne. 
~u s~c~y~OWl .. , ::. " ." . ' ,. , klasztornem, k~dr go, wlęz~etykl.eta, mle: uym zydom 1 cudZOZIemcom, . . Lata dZlecmstwa. . tam sp~dzone, nacecho. 
,Scle~kl,. stopllle,powolny< postęp, p'rzez 'Va,fantazye; kahfa- z nJewolmka czym . Pa~terz·kóz w;ll'apOwa~ly w ~ac:aI~l!1ny, wały go głęboko wlaściwościaJni typu. 
k~~ry)n*dy;kandydat ~~ 'J~a9zJ~u81 k?- we~yra: . , , .. '. . . WIedZIe, swą trzodę .. tak dumme, . Ja4by t Wyobraźnia jego przesii1kn~ła liniami twar-
~lHlc~nlę), pr,zęby~\V~9,d~łslaJ, w;9:wc;las. me ." ~aUla ul:ub~encó,!,pl~zenosl SlI~ z pa~o- szed~n~ czele armIl. Żebrak. obdarty,demi, jaskrawemi barwy, snrowemi i wy
ąl:l~Jl~atli>;,,;EJa*~iP~D:uJ~~eg.ą, ,lak ,orzeJ: ~waD1a, napanow;ame, Jl3.1i:by dynastyczme., uwaza SIę za stworzonego , dln.,.szacunku i niosłl3tniobyczajamiojczyzny Oyda M śl 
~t'~t~oz.y ~~glą,i ~.~p~ęśc :~YP~'17~ych z glę:-J~arYł1-l\.nna~ust~yacka, ~:latkaJ~a~?laII parad:>:. , .. '. " jego sformowl3.ta się na tym wzór~8 du~-
bl, tIumu l. ll. aghL Iph'postaWIC u stopm i bIerze za po~,erIllka podJ::i';ędn(3go,htdalga Pam d7Aulnoy w swe] I Podróży" i Pa- Dvrn i wspanl·.a1·yt.n l' n' .: t h $.} d' .' ..... ··h··· 'P' - kł d' bi't·· t k- V l" O 'd}'" t'k h· h . '. " J .' {", lC JUZ yc l) a ow ~t9nQ,!yc.,J;Zll.a"y. o }~J~ w: ą., le! z enezue.l. o noc. mlewa iUgle ro~- nl1~ n~ .ac iszpańskich:"z~zna.y:m w wie- nie za.tarło. Za każdym razem d 0-

pr~~.ml:.l.~Yt, f.Ó~Dlę c;udo~neJakte,.k,to,re p~'awy z, lll% \~ azywaJą -gQ"b.J:ęd~ym ogm- lu mIejscach tę ogóln~. pychę. "Biedni wraca do Hiszpanii W poezyi dr~n~aJe Pto 
opiewęJ: 0, :W1dyU&Z .. , .. bo., mstynkt~1l1 ltl'olow klemkroloweJ.. Orry, pOdpIWnICZy, rZi1-, nawet ~ mówi ona - szczycił. si" Gdy J'ak król rl • t .' k' 1- d "d 'd'" .," k'· '. b' .1-.... 'd ' d' • t k . . . k D" Al . ł· . ; . ~ );I' . o swego pans wa, Ja . W.1a ca o 
.~w~rg9.i:.P?, l":0JP:~.,'ywaioi usuwac o spr~~ ZI p~ns w~~~ to.· ,Sl~ZUlCZ~ ,. rSlIll·-W·OSZ!1 o Ja mużnę, to z mlną naka.zuj~cą swej dzielnicy_ Nigdy nie miewa donio-

W:,l,ę,l~l~h"pa;Itów ~JYce.l'zy" ą wprO\~ad~lp beroUl, ~yn ogro?Ulka ,z P.arm~,. wpół kle- :1 pałn~ wyźszoś.~i. Jeśli ·im się odmawia, ślejszego glosu ełnie'sze' swobod' szer
pa~op1;~ęt, tak p.a;qwA<n~(\~wt~ąy,;"ludzl z.IlI-Gha, w~ot~UChClk, ,staJe. Sly mllll8tre~ ~~~ ~rz.~ba to uczymć,z upr~ejmością, lllówil.}C szej i rozujągl;js~ej Jład~y. Pauj.~ nad 
czego',1 "'. . .. i i "" ...SOlutllym .1 ;wstr.zt!sa.. ŚWIatem. PozmeJ. lm, "Oaballero mech ml wasza la.skawośó śWl'atelll o . .. J 

N ' ·· .. ·1 ·b'·· " . • "t. '.". t"· '.' b l" ś··· k F .. II" '·k· 't' t '" k' . d" . b .'. . . wym., Igrit z nIm 1 zwraca go w 
";. 3:Ju".u, lę,~81;:lcllm~nlsro~1~ yyq.al Cl}"p1ew11 '. arme I;"as:ra \y~o~ l m~:na . .wy ac~y, Dl? mam :vc.ale drobnych." .; różnorodnej formie. Porównać si, da"e do 
kt§,J.:y.cp~a~il 'Ył;aąlłe~~ ,1''akaQll.;wytW?l'ZJąl; )fe~r:1~nandeDlVI. wp~y:w, JakI . w~wlel1ali '. ~ak]ebądz bylo 1Gh' położenie, towarzy. owecro lwa z herbu trz lU " ~. J h 
pa.nuJ~cy~.';;r.o,d,.;d1}~I~.yp: ,ąf'yl<~em dzledz~ rz~~ance n~~ cezaramI \~schodDlIlll;. pod- ~~le, duma : si~ zostawała, .służą;cy nawi:}t pot;żn ch sz ona[jh' lol ~~~cego w swyc 
,C~Jlyc~,g()ą!lflŚCl, .; VY]~* sledp1n~s~y ,,!zi1~zo: .e~aą . ?a~egoJego .. panowama~l1zyma Sl~. na zachowJ:wah w~ględelll swych:panów, zu- y p . g ea y. 
'uY~'Je.s~~ 'w~1~b1 pr,~ez, t,lor?bk.0WlCZQW ,l, ,8t~pD1~ rz~dc!pałacu~ Z&[ll:l~CZal1l: .. ? ~o· ch.w~łośc wa?sah nawpólposkromionych. 
p}ebeJąs,zQw.,P9dr;ZM., gdy. yneIQy ,pa~o:\'Vle dOl,gltarzyśC1e, kl;lchanku .. -krolow6J l .. pr;s- .' "UtrzyluuJąpo wi~kszej cz~ści -- mówi (Dalszy l'iąg nastąpi). 



Nr. 244 DZIENNIK ŁODZKI. 
,'" 

trze jest chłodniejsze. skrapla si~ para z 
fabryki p. R., co sprowadza w tem miejscu 
deszcz paditjący prawie przez cały rok bez 
przerwy. 

art. 773 ur. cyw.) zabrania polakom naby- nJJll' że zdołacie wybrać księcia, któ~'y po
wać w 9" zachodnich guberniach majątki wiedzie lud droglJi post~pn, wielkości, chwa~ 
obydwkatelskie jaklbkolwiek inn"lb

1 
droglb, oprócz ,ty' i przeznaczęni!\ historycznego. Oz naj-

RUOH 'rYGODNIOWY 

spa u na mocy prawa og'" nego. W sze1-,. ' . II . d' . k ł t 
k · l' C akt przeka' uJ'n,ce maJ'ntek pola- m.l. amy WIe ne. zgroma zeme Ja o o"war e 

na tntejs'Zi~jStn.cyi t0'!oVą;ro:w~j 
odl1nia 17 do 23 paidżlerniko. 1886 r. ,wlfłcznie. 

, .. Przybyld: 
16 W li1 y, Z '1J '1J • . , 'bl- ł" t b' d 

:Klł.ON:Ui:A kowi, ąlll żadl1e>p~awo zaś. (uw. l do ,art. 1:, wzy~a~y~ogos aW.Ien& w~. o.ze.go . o 
KRAJOWA ł ZAGRANICZNA. 69~ p:r.cyw~)uznaJe właśOle testament za, prac, Jakle nań czekaJ~' NIech ~YJe me-

--'- jeden ze, sposobów nabywania maj t1tku. zależna Bułgarya! -Zg,romadzenie przystą- f,szenica. . . 
-, W~rszawa. Zaklady naukowe prywatno Najwyżej zatwie~dzOl~a uch:wala ra.dy pa~~ pUo z kolei do wyborów i na przewodni- ~~h '. ' .• 

z rozporządzenia kura.tora ' okrtJgu war- s~wa :;d~ l? maja 187: r. w, sprawIe W 01- czą:cego powołany zostal Siwkow-'- na 'za- JIlc:mień . 
szawsldego, stosowac sit;} inajlll dó wszyst- młowlCza me ma zdamem senatu szerszego ", ' .. ,,' Omes • • 
kich 'przepisów, obowiillzujących wszkolach znaczenia, bo majt!:tek jego7 który W oj ni- stfilpcOW zaś Wulczew l Tuczew. Grylu~ . . 
rządowych. . łowicz . chciał za' życia wydzielić jedynej -,--- ~~::X-ydza 2440 

Wystawa ornamentacyjna zaciekawia pu- swej -c6rceDomańskiej, 'przeszedł był do OSTUNIE WIADOMOSGI HANDLUWE. Kasza:, 152 
bliczność.Zwiedza ją, przeci§tnie 200 osób niej w drodze spadku pl'awowitego pO jego ,.,...;...;...o, ' K~lle •• 1« 
dziennię· śmierc~, Ił, przeto l-ada państwa spxawdzi,v- Berlin 1 -listopada. Pomyślny, .p' rzebieg CMukller -~.' 289

0
' 

Ważne zmiany. Do sędziów tutejszych szy, że Doma~ska jest je~ynaczklh nie zna~, regulacyi końcoruiesięcznej zwiększył zaufa- S;ir~~u~ 7~7 
nadszedł niedawno ukaz rZl1dżącegosenatu lazła. w pr::wIe 1~ grud~la. przes~kodydonie wśród spekulacyi. Chociaż wiadomości PiWO. ''',' • '10 
z d. 25 września r. b. (Nr, ukazu 3,49B)7 zatwIerdzema zapISU. :rej samej zasady z giełd zagranimmych nie mogły dziś do- T~warJ: ~o~on~!1.lI!.e, . . 853 
wprowadzajl1cy nader ważnlb zmianę: w po- trzym. aJ sil} senat w wyroku swym w spra- starczyć żadnei pobudki rozpoczęto czyn- I\RI:~so .sVf

I
1ez

1
· 0:1 w\ltlzoue 1~~; 

, . d' . ch Dot"chczas . Gl b k" (l.883 . N·· 98) k~óra t'\k J b .' d b JOy l B ec Zle. '. ~ ~~ppwanlU. są, OW . gn~mny . . . ol. •• ~e. .l;} OC leJ. r.. r~ , ..•. ' - ności w usposo ienlu stanowczo o rem. Ogrodowizna . •.• • . • 696 

, w komun. z (Je. z Za-
A.Żywność i potrzeby domOWI kraj. I!ar.stwa grani-

. ,pndów kgr· 
645· 6125 

2OUO 600 
14(} 
610 

.' 
610 

4,2S5200oo 

610 

270 6MO 

1912 10000 

są.djppwyzsie, stosuJ~c. sl.fil doNaJV~yzeJ ze zapl~ala maJ:J:tek ,SWOIm spadkoTnercoIUpóźuiej jednak przeważyła podaż, szczegól- Woly • •. . sztuk 7G. 
zat\'iierdzorrego postanoWlema b. komItetu praWowItym.. . niej papierów rosyjskich, pod wpływem naj- Trz?i!-a c.hlewna ". 160. 
do spraw Królestwa. Polskiego z dni~ 2 Wabu. tych wsza~że. wypadkach me by. nowszych doniesień polityczuyćh. Pocz~t- ?~eJ lb obtb. . pu.dow 1~;; 24~~ 
lipca 1876 roku, przytac~ane~o w osta~U1em lo kwestyI O to, w JakIch schedach dobra kówo l;euty a później wszystkie inne papie- Ś,JJe~/i :IJ~ne :: 442 
wydaniu ustawy o orgfl.l~.IZacyl.są,dowmctw~ były przekazywane.: w prawuy~h czy do· ry spekulacyjne ucierpiały z powodu nie- ~l'ft" . . .. " 7926 
(z roku 1B83) w postaCl uwagI dodatkowej w.olnych. W spraWIe Strll;szyńskwgo po ra~ korzystnej zmiany usposobienia. Ruch był tiol .' •• " 4.200 
do §464, __ pr~yj~owałY,od.int€resant~'! pIerwszy senat spotkał SlfJ z till kwestYI1 l w ogóle mały. Na giełdzie zbożowej n- BurakI cukrowe" , . 6~5ta. 

" , da.n1a l skar"" Jak równlez.",· śnI'a z'e pl" zeJ'ścI'e maJ' "tku w gubar- ..' k . ł hl Oileazio w komunikMyl kr"JI)\veJ' zaro,wno po . ,t>.,. , " "lJ3. , ", ' . . "! d spoBobleme począt owo mocne, os a o na Cukru tiU Pi al059 Ole'u i oliwvlS7 Wyrobó\v 
wszelkie dokumenty W Języku polslrim, me mach, po~lega.1:Jscych dZlalamu 'Plrkll:wa z . stępnie; pszenicę notowano w końcu niżej tabacznych~. $wieo i my~ta 298, NAft; _ pudów, 
żą.dając bynajulUiej ,za~l1czeni~ przekładu 10 grUd!lla ~865 1;. do osoby po s lego po- o f/z m. 
tychże na język rOSYJskI. Istmala zasada, chodzema, me W drodze spadku prawnego, 

. ' d' t lk 1 d "l k d Pary!, 28 października. Wykaz banku państwa (w iż przepIS ten je. yma y o wzg ę em wy: a e na mocy . a "tu,. sporzl1 zonego . przez tysią,cacb franków). Gotówka w złocie 1,339,200 (ubyło DZIENNA S fAHSHKA lUDNOSCI. 
roków, decyzyj' 1 protokuł6w sądowych l obywatela na imifJ • swoich ' spadko~nerców 8,600),.' w srebrze 1,139,900 (przyh, 1,8(0); portfel urodzeń od d. 25 p-aźdllier. dollisto.'wlljcznie było! 
wszelkich w' ogóle dokumentów przez są,d prawowitych, moż'e być uznane za mesprze- głównego bańku i filij 571,300 (przyb. 75,400); noty W parafii kato!. Dzietli ~ywyoh 82, a mianowioe: 
sprowadzanych"wprowadza óbowilJlzkowości ciwiajl1ce ' się duchowi i celowiwzmiankowa- w obierru 2,726,000 (p"zyb.8,200); pryw'atnyrachu- chłopców :H, dzie\Vcż~t48J II tej li~by dzieci ślub-

k . k' T . d k' t d' d od ty nek bieią.cy 392,~00 (przyh. 36,400); sa.ldo pańl'f,wc>- nych ~',u., lli'es'!ubnych A,'.N\·e·~ywo urodzonyoh· 5, 
J·AZY. &, l'osYJS. l,ego. ' era.z Je, na ze sęn~. nego rozporzą, zenta rzą owego p Ul ·t li 1 21N 100 u "u 

'd , • we 83B,600 (przyb.23,300); ogo za czei: .):,., w tej liczbie ślu.bnych 5, niealllbnych -:-. 
rzą:dzlłcy zmienił zupe!me pJe~w{).tny SWOJ tylko warunkiem, jeżeli zapisywany ~laJą; (uhyto2,7CO); odsetki idyakonto 6,905 (ubyło 386), W parafii ewańg. Dzieci żywych Gr) a mianowioie: 
pogltb~ na t~. kwestyę l w 'p0ullemonyt~ na tek przechodzi w takiej samej. sche~zIe, w Petersburg; 29 października. Weksle na!Londyn 22S'/32' ohłopców 3.1" dziewczlłt 84, 1:. tej liczuy dzie.ci !lluh
wllt~pIe ukaZIe c~yt~YI ~e prawo uz-!wa- jakiej powinien przejść \V posladame na· na Hamburg 19&I/S' na Amsterdam 116, na Paryż nych 06,nieślubnych 2 Nieżywo u:rodzoilY9h S, 
nia \V s"dach gnnunych JfJzyka polskIeg07 bywcy i przy otwarciu się dla!l spadk.u 2421/ł , '/2 imperyaly 8.62, rosyj. prenuowa pozJc:.:k'l W tej liczbie ślubnych 5, ni6Ślubnych -. 

'1l k b l-ej emisyi 2391
/ 2, takn.7. 11 em. 222, rosyjsko. po- Starozakonnych. Dzieci żywych 11, a mianowiuie: 

odnosi się wyJ:l1cznie tylko do ustnej roz7 podŁug prawa; ponieważ y:szyst o, co y Sl~ i;yczka z roku 1873 1591/2, II po*rczko. wschodnia ch~opców 5, dziewczljt tS, II tej liczby ślubnych 11. 
prawy, wszolkie zaś po.dania. i. skargi maj~ dostało nabywcy po nud Jego schedę, prz~- 99 1/ł , III poz. wschodnia 99 1

/.; 6°(8 renta zlo~a nieśluboych-. Nieiywo 'Ilrodzonych -w tej licz. 
być podawane wylą,CZ1ll6 w Języku rosYJ- szłoby do niego wbrew prawu 10 grudnIa 1861/2, 5% listy zast.ziemsk. 161'/,. akcye rosyjsko bie ślubnych - nieślubnych _ 
S· kun' •. 'Takaż sama restrykcya, wedle oba- 1865 r;" wiel. D.:2:. 268 'J" kolei kursko,ki jowskiej 560

1
/ to Ńlalźe{lslwa zawarte od d. SO patdzier. do l listopada. 

k 
,petersburski hank dyskontowy 780, WllrSZ8.wsIH . k •.• nrl d 

cneJ' . interpretacyi senatu, stosuje się do Na tej zasadzie senat skarg~' asacyjną, bankdyskóntowy 312, rosyjski bank dla ha.dlu W parafii kafollc lej 37, a mlanowlOle: H a y-
d k tó kt' dr 'l b ki b k . dz d 489 aław Pawłowski z Au~uBt!n'ł Olner, 'ł,{ichal Feli-składanych przez, strony . o umen w, ,o- OZUCI • zagr. 331, peters ura .a.D :ni~ ynaro owy 'siak z Antoninł Malolepszlł, Andrzej Sta.dziński t: 

re, o ile by wjt;lzykn 'pols~im były sporzą- - Słałe zbieranie składek dla ratowania dyskonto prywatne 4
1
/. %. ~bryllnnlll Ponikly, Jó&tlfłiowak li; Józef/łKneblew-

dzone, muszlJl być komeczme tłomaczone w polskiej własności ziemskiej W Poznań skiem Bllrlin, l lIstopada. llilety baukll rosyjskiego sk'ł, Sylwester Henl'ykPijanowski z Ann'ł Ziernnie-
k ' 'd t . l k' L lndy 192.75; E"/. lidt,y zasta.wne 60.50, 4.0J~ listy llkwic1l1- wic'" ·Alekmnder' Kazimierz Miiller, z F'lorentJn .. ~Azyku. rosYJ's lm.' urz" ,za. s owarzvszeme po a ow w (- "0l' k . ,J' lf 5860 .., .. 

J'd ,. ... J l h l cyjne '56.10, ., ) llo~y(jz II. WR('"0unJ~ . ano. ." Ka~lńaklj, Antoui Kowalski z Maryann, Brzezińsklj. 
, Ukaz senatu zostal zakomunikowauy W nie które utworzyło się z epszyce emen- lllemisyi 69.20, 4%1l0zye"k<L :; 1880 r.84.75, óOfo Wawrzyniec Clechosz z Urszul, Zleneok/ł, Antoni 
drodze okólnika, wszystkim odnośnym' wła- tóV: tamtejszego stowarzyszenia robotników lillLy zIJ.st,lLwne.rosyjskie 95,75, kUPOnY cml"". 822.10, Dygas z l'a.ulinlj Prllybyl, Michał BlIkaloszyk t: Ka-
dzom. . ' polskich. . ó% poiYC7.łra premiowa z ltl61 ró~u 143.90. t ... ka.~, z tarzyn~ Warawonsowak'l, August RezIer.z MarYI} 

lU"~ t k S dł . r R" B I' . t t Ich' lat 1866 r. 183.90; R.koyvl!anku hanilio!fego 83.0U,dy Sohmidt, Stanisław Sabela z KonltancJ/j Osińsk/j, - Szydłowiec. .iV.LlaS ecz O zy OWIec 1- .- ozwoJ er lUa w CIągU os a n .. skontowego .73.1)0, dr. ",el. w?-l'~'l.. ~I<ld. 292.~5; ak- Franciszek Ciechanowski l: Józef/j Herbat, Ludwik 
CZl1ce okola 5,000 mieszkańców, nie posiu- czterdziestu trzech, charakteryzuje porów- cye ~edytl>"''' aU8tl'yackle --~ najUOW"",1l pozyozka Wolsztain z W-alery'l Wieoheckł, Andrze.i Wllcuk 
da ani adwokata, :arii' rejtluta. ' . .r est . tu nanie następuj~cych cyfr:. ~ r~k.u 1B43 {~O- roSYJska. 97;4'0, ,6"10 I'eu~a rosy lilka 111.40. dylIkonto l z Jó?eflj Wjechecą, Wojcieoh Smarczak :lO Annlj 
wszakźe s~dzia pokoJ~, a w ~kohc~c? 1St- chody głównej kasy mI.eJskteJ wynOSIły 0°1°' prywatnA 25

/ 8 •
0
/0 , '. Bartos, GothelfRobert Bajer" Maryaonlj Werner, 

nI 'eJ' ... trzy s"-dy gmmne,·' mIanOWICIe: w 4,405,827.77 m. a wydatkI 3,826,8B6.20 .m. Ltltfdrn, 30 paźdZIernik:!. Konsola 10l
1
/w pozycll~ Jan Lewy z AIlnIj,Fif\.nel, Kajetan Liudoer t: Pau-

'1l '1l M' / ł!ta rosYJskaz lS'/3 r •. 98 .. ·· '., . . liliI} Fleming, Ludwik Alldrlldj Majewski l: Elllbie· 
Chlewiskach Wierzbicy i. Orońsku. la, podczas gdy· w roku 1885 86 wp y- Petersburg,29 paźdzlefOlka. ŁOJ w mleJsc.u 44.00, Ł% Dan.m, Karol W'ioiaski z Muryannlł Kallimier!klł, 
steczko jest' bardzo, l'uchli":e . ....ć. a ludność nl,)ło. 54,624,5!;l8.92 marek a wydat,kowano Pszemca w .m.11.75. hytO ~,,~. 6:bO. OWIes w m. Franciszek Falcman t: Emm'ł Go.u, Micha.l: StIJP
potrzebująca rady adwokackle,l lub pomo~y 5lł,190.680.J?8 m. Na dobroczynuośc wyda- 4.26, ll,ollople W' m, 45.00. Slemle hllanne wm..J3.80. niak z Antonin1ł Grajcil.rek~ Jan Henkel t: Franci
reJ'entalneJ', musi, siAud.awać do RadomIa no w 1,843 r. oku 1,248,122.30 marek a w powletr:ze ,prl'ly~e. ." .' ... , B~klj Brol~Józef I,raw~!lki: z AUII:\lst, Go~l, Eran-

... O 34 Berlm; 1 hstopada. Pszemoa. 145- 168" na Clszek, BoczkowskI II Helen'ł Felertag, Jozef Bor-
oddalonego o cztery mIle. ..,. 1885/6 roku 5,818,. 62. m: liat. 14.83It. na maj oz; 159. Żyto 126-1BO, na czyk z Nepomocenl} ChuściaDI),Stanislo.w Jastl't;'lłb-

-- Lublin.' Szfca1~~atyna szerzy SIę WC1ąz list, 1271/2, na maj cz. 11:11'/2" ski z JózetiJMichal, .Mikołaj OlazBWllkil: Maryan-
gwałtownie.. " : .' .'.. T E t E G R A M Y Londyn. SO października.Cukier Havana Nr. 12 nomi.- lllj KwiatkowakIl. Antoni Kolodziejczak z Jó ~/ł-

_ Ocalenie •. J~deJl obywatel ZIemskI z ,. nalnie12.cukier burakOWY 10 1/ł ; ospale. Centry- ,Dawitz, JÓ7.<lf StankiewiclI s; Maryantl/ł KOfC%01nOza 
, " d bh fngalny Cuba 123/ t • '.. ... Franciszek Wolski t: Józef/ł Wert, .Kngalbert !Liih 

powiatu. grojeckiego, ocalił się o su asty Dżurdżewo, l listopada.' (Ag. p.). W od- LiVllrpo!l1 30 p4Ździe~~ika, BP:ąwuzdil.JJill POQy.ą,t~l}we. mann l'l' FrauCl~zklj Feiga, . Józef, .M~grow8ki .11 MaJ 
zaręczeniem syna swego z córklls zamożnego powiedld na. ultimatum generała KauIbar- Przl'PtlszM.uJny ohrot 'l,()OO bal; stale. DZIenny ryannlj, SUChOWICZ, Tomasz Grafinskl z BronistaWlj 
włościanina. . ' ł' k dowóz 20,000 bel. ... BorkowskI}, Ranjnhold Ludwig z JÓzeflj.Jaros, Pio~r 

_ Zamiłowanie- do rzemiosł. "Gazeta świą- sa regencya prosi a o wskiltzame.po .rzyw- LIverpool 30 paźdZiernika. Sprąwozd. KońcowII.Ohrót Bednarek z Józaflł Kubiak. 

t'eczna". donosi. 'o.' og· óllle.m, zamiłowaniu. do. dzortycu poddanych rosyjskich. Prefektom 7,00(1 hel, z t,:~o.naarklllallY~ l wywó" 50().heI. W parafii e~angelickie}.lO;a mianowicie: FrAn
k . . k d d A~er~k8fska lllzeJ. ° 116 p. Suraty ,.b~z IImIany. ciszek Vogt z Arnali'ł Zerbel,' Reinhol~ Dyckert t: 

rzelliiosł w powiecie lidzkim.W.łośclan l polecono sur,owo rOztaczać ople fJ na po - Middling amer.1'kansk~ n~ dostaWI) nlz~. I MM'yl} Me.sz:ner. E'n11 Kunde II Karnl~nlj, Pe~zoid, 
i włościanie garną: si~, do pracy l wszyscy danymirosyjskitni .'awinnych pokrzywdze- Manchestor, 29 paźdzlerRlka, Water .12 fl1.ylor 6/" Ferdynand ,Joc4ade z PauIin/ł Lehmll.nn, Edward 

• l . b d· '. • l' Water BO Taylor 8 1
/ S' Water 2D Lelgh 71/s, Watar 'Mnth68 ż'Emm ... Hassmnnn, A,nd,rze)' KlI.l1erl:Emi-mema SI}' ar 1.0 zamozn '. nią k,llr.ać. . Narady, ,zgromadzenia prawdo- 30 CI t 8 M k 39 B k 8 M l 4{) M ... _ BI·bll·ografia'-.' Opuściła ·pras.A broszura . d~ 'o.y on ! t oc :'. roo ~ '" ~ e 0.- lilJJ, Gutte, Jan Ro!man t: Wilhelminlł. Schafor, Lu-

'Ir d b" . un, SI" iUgo voll. 8, MedIO 4.0 W. llkillson 9 Ił, Narpcops 52 dWlk Tym z Karoltu"- Rochter, Alo'zy Stell~l z 
pod tytul-el<l O sta'nI', e. pr~emys'.łu, źe. laz".ne-, po O n. le me prze.ClQ:g. '1J " . ' 751 "T 3 Ro l d gIl Do ble 40 'Jł' t. • ~ Lees 8' Ił arpcopa!j IV an 8' u PaulinIj Labsąh; Pawet FWter z Idlj Konig. 
go w .Królest'~ie,P<?~sk.ie1ll· ,~. koniee~nyC'lJ. Be:lm, a~ 'paz~zl~rmka. Krązy pogłoska, Weston S3{ .. Double 6.0 zwykly g. li!, 32c, 116 starozakonnych:"'" . . ' 
środkach jego d,alszego rpzwo)u." WItolda że hIskup fuldajski dr. Kopp, głośny z 0- yda 16X16 gra y tkaDl~y z 32/4.6 178,mocno'Zmllrll od BO paździer. M 1 listopada wlłeznie: 
Z, gielnickiego. i,n.· z,'ynitl~a górnIczego. Peter~ statnich rokowań pomiędzy Kuryą . a rzą,- New-York, 30 października. Bawelna 9 1/ł71 w N.Dr- . Katolicy; dzieci do la.t. III·tu zm"rto SB, ", ,tej 

, leo.Me S'/IGB , . . licJ:oi" .chŁopców 14.. dr.iewcz'łt HI; dorosł),ch 7. "'"J 
sburg 1886 r. . zostal dem pruskim ma.~zostać koadjutorem bil}- Bawełny przywieziono w tygodniu ubieglym liczbie męźcJ:yr.n 4.. kobiet B, II mianl)"/ł'ioia: .. 

- W ławrze kijowskiej odkryty . b' k ' , cl k" dow8zyatkich portów zwiljzkowych 256,000 bel, wy- Jan Kniati, lat 80,Franciszek Kwnpi~J.la.Hii!, A. nie-
m8fowanyal,fresco portret Mazepy. CIa ". l~. upa wro 'da~s I~kgo. N "b t wieziono do W. Brytanii 110,000 bQl, ao lljdu sta- la Łllsica,. Jat 20, Fro.nci3zek \Vojclll:, lat liO, Ro, 
f. _i Połac2.enie telefonawe, pomi~dzyPary- Beri m,. 31 paź ZIernI a. ; . a Ou y em lego 1:7,000 bel. Zapas 61G,O~ ,bel. f mau Skal'zyński, lat 23, Antonina Prl'lybylskn., lat 
żem iBl~ukselą.'otwarte będzie w grudniu, wielkiem zgromadzeniu studentów w Halli T Id I'. " 15, TekJa Staniszewsktl, lat 70. 

, . h Ewangellcy: d"if>oi do ll'lt . l .... tll lIml\.rJo 16, w tej 
toku biożllcegO.,.,. , '. , , nad Salą" większoscil}j trzec czwartych TELJlijGiU .. MY UIELDO WE. liczbie chlopców13. dliu'/I'czl;\t 8; 'doro,lyoh 8, 'N tej 

- Pół pnie. 'Do§wi;tdczenie amer~kaft- głosów uchwalono petycYfJ doministra 0- ' Iiczbiem~żczyzll ó, kąbiet . s, amianowiei.: 
skich hodowców uczy te drzewka lIlSkle. ., • . k'ś' .. ' Si Id W k· Z,~~~f.4duia 2 Krysztof LueM, lat $7, Ferclynand Siiss, lat 51, 
''JÓl-l'Jienne, to" J'est te, ,'-których kor,ona .ro~: światy o popler,an.le l~lemIec o CI n:t. ~lll- ' e a, arnaVłS a. JauFrej, lat 76, Julio.nna Littke, lat 20, Elzbieta 
Lp"oczyna si"nawysokości3do4stópod~lenll, wersytetach aU$tlyacklch, a szczególmeJ w 2I}dllno",koilco;ti gi~ldy, Rozler, lat 76, JllliUB Wozni'lkowski, lat 82, Adam 

, , 'd,', .' • '.' h W d ' Za weksle kr6łkGlermmowe HirnmeJ, lat 46, Marya Jauar, lat 21. 
daleko ~~~orzystDleJsze :fld pZ!lnny'c '. ' Pr»., ze. ' f ' '., " na Bllrliu za 100 mr. . •• .51.75 62. _ Starozakonni: dv.ieoi do lAt 15-to. EIIlarlo 2, ;,; tej 
13esarabn 1. " ~a,Uk.ra'in1(J . ubide1gaJ!l OBlI}, ~ , ' TyrnoWa, 1 listopada (Ag. póln.). W czo- I " l,ondyn" l ,t.. • . ]0.47 10 52 liczhie ohtopcó., l dy.iewcz'łt 1: doroshoh-, 7( taj 
drzewka półpIenne a w han u z esal-. . .' . lk' Pary z 1J 100 fr .• c.· 41.70 4190 liof.\biem'o)zczyzn-, k(Jbiet-, a.mianowiais!" -
t d k t k" ·:ma·in. na,twI'p:kszy' p' 0- raj nastą,pJ!o otwarcle, w. le lego zgroma-. "Wiedeń 100. j} c .'. 84. GO 85.-S wem rzew a a Je ni ., ' "Ol'" 11 • ". ,,, " • 

kup. . ', . ,',. ' dzen~a narodo~ego. Stambulowzaga11 ze· Za papiery ~alislwowe: 
_ Kronika sadowa. Wyrok senatu' w spra,· brame nastlilpuJf!,CIll przeD;lowlll: "P, o abdyka- LiBly Liltwitl. Kr. 1'01. • • 9t50 

'" J St HOB. l'o~. Wschoc1JIi!1 .., 99.50 
wie unieważnienia, te~tamKentIf ") •.. n: ra.szy

2
ns cyipierwBzegoksi~ciacBulgaryi, księcia r,iaty:Zl/.9. Ziam. ż-6lJ r. Sor l 101. ~ 

ski~gó., (Sprawozdame" raJu " .' Dla Battenberga, riąd. objlllf kierunek~ spraw" " " Ser. n do 1,V 101.-
mala r b zapadł wyrok kas. depo senatu .. ,..}> lk' '1' k t r.i.styzG.8t. M. WarRz. Hill' j 99.75 

J • , .' . .'.' • ~'t· ,t J! P krajU 1 pOSWlęCli wsze le WySl ema , u' e- "! 99.-w' spraWIe :,uprawmellla ~es a~n u" IS. • ", k" k" " ' n " n l 

J ' ~ St" ńskiego wVJ'aśniaillcy prawo IllU, aby utrzymac po oJ) spo OJ wewnętr~- "" " . li HI I IlB.;3{) oze.1U ruszy ,oJ, ~'V, ' ' '. ,. ,. • ,. ,,' " , j, n." lJ3.2ó 
polaków do .przek.azywania. t~stamentow~go n!, ?GZpleczenstwo l ~achowac ~ycle, tnIe- [,iaty Zaat M. i'o!1-r.i tler,' 1 9625 
ma';lltkówzremsklch w kraJU zach.odnllll,' Ule l honor obywatelI bułgarskIch. Osta- " "" " H95 4.0 

~.., b ~ J St .U! 96 Iii W.iedz.,i.e,ć najprzód trze a, .~e ',~aszJ:n- tecznyrńcelem jego było wyprowadzić oj- "" .. II . . 

k ł t t t majątek SWOl WIeś Giahfa Berlińska. : Z dnia 1 
S l zaplsa . es amen em. . . 01.' • czyznę, z przesilenia w jakie jl1 rzucił za- Bll.ukuot •. ron'J'ukie. :&,Ilraz . . ! ;9:1.75 
Pietrasz6wk~ w pow. skWlrsklmJ syno.w~ , . ' ?" • ~ J ~ 
s.wemu· AntonI'e' mu Str.· .. " żonie ~aś. sw. e.~ 1 ma.c,,'ll s.t"anu. z .. 21, s.16.rp,ma. Za 0.,bow1ązek » "ur. d03t. '1 192'50 II Wek~lfl Da W14l'SZIl.W'.'Jkr. • . 19:&39, 
córkom przekazał tylko pewne p1emęzn.e I naJUon1oś1eJszy z CllliZl1cyc na mm, poczY- fi J.'llt.onhIJTj( kro . 191.60 

sumy j ruch~mo~ci.~ąd ókr~go~y, w ?rl~ tywa!, rzą~ zwołanie :vie}-kiego zgromauz~- " LO,IlIi'Y'n' cH. ." UIO.GO 
jowie po śmIerCI testatora U~lewazmł .częśc nia w celu wyboru kSIęCia na tron opróz- ,,' kro '. ~~~:~~' 
testamentu rozporząd:.ającą merucdho[OośCla- niony. Pomimo trudności niezależnych od : Wi~heil (~~" lM.BO 
mi jako sprzeczną z prawem z. gru· ." .. , .. 'k' h' 'd Dyskonto prywatne 2,5/8 
dnia 1865 r. Izba sl1dowa~ecyzyę SI1UU ~zl!du tymczasowego, w}a lC ~l~ ~naJ U-, 
zatwierdziła. Senat rozpatruJl1c spraw~ na Jemy, wybory odbyły SIl,) bez ClęzklCh wy. Giełda londyńttka. 
skutek skargi obron'cyAnt. Str. adw.pr~. padków i rZl!Jd widzi waS dziś z radością, Weksle UlI l'otofslmrg • 
Sobolewskiego, znalaz!, że w .d~nym {~Zle jako przedstawicie1iludu bułgarskiego, Dysl{!)T)1.o 4 
Blldy 'postąpiły sł~sz:O:ie7 ~dmaWlaJąCt za ~lber: zgromadzonych w starodawnej stolicy kr6-
dzenul. wskazanej CZI}ŚCI testamen u"a o .,....', ", 
wiem prawo 10 grudnia 1865 r. (uw. do ł lestwa BułgarY1, b~dlbC głl}boko przekona-

94.00. 
99.50. 

101.-·· 
101.-
99.75 
99 . ...,.. 
98.BO 
9820 
96.26 
95.80 
95.-· 

LISTA PRZYJEZNYCH. 
Hótel Polski. Sobolewski II Warszawy, Riedel 

z 'VILrszawy, Muttermilch. z 'Varszawl. Rabinowic" 
z Tomastowo., Taubwurcel l: 'Varszawy. ' 

Hotel ltIantenttel. (Jorner II Crimmitscheu, 
Bl'8.nd z DrBzdna.. GolMeld t: Odesy, Biendor 'lit 
Warszawy, Hiiffer z Lipska, Schwarc z Wiednia, 
Urnel.'z Havru, Waise z 'Warsw.wy. 

Przepisy o nadzorze nad fabrykami 
19320 i o 'wzuJ' emnych stosunkach llli"dzy ,fabry. 19276 li 
19Z,6fJ, kantami i robotnika.mi, ....;. wydane w Pa-
192.35' tersburgu nakładem administracyi "Kraju" 

'

191 25 W dwóch jt;}zyklWh,· rosyjskim i polskim, ...... 
20.40 s Q, do nabycia w administracyi "Dziennilm 
l:~,~&I/%Łódzkiego." Oena egzemplarza, w obu L' 
'2 5/8 zykach, wynosi 50 kopiejek. 
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N·· .. :~~!t~!e~~~~z!.!~~a:I"'-----. Taniość nicpraktykowana, Droga zelazna 
.~~~::i jtz~~t;~~:~kl~'~i!; . ZAKŁAD, I Do~o~. ~c~~~~~! ! WARSZAWSKO -TERESPOLSKA 

Bobie'przyją6 miejsce cale albo de· RTYSTYGZNO _ RZBZBIARSKI I W Qcd
c a rosY linna zawiadamia, że w relacyach. ~i~który~~ stacyj drog.i żelaznej 

mi~place. Wia'domość na pensyi c le h ) Ccc .• Libawsko-Romeńskiejvia lYfmsk-Brzesc ze stacyamI.Warsza-
panny Welłer, ulica Za.~hodnia N. 275. Romualda Greii te. 'li~t6ra be.z zawóodu. p;zywratca ~l~le- w'=' _ Prag'a magazynami składowemi na Pradze, mekt61'emi 

. 1257-3-1 Wykonywa figury,biusty, portrety, ]ącym Jak r Wnlez wyp oWla~ym~:::~, . W' d ' k" t Al 
----"---- herby, ornamenty i skuJpy z may- I'WIOSOfu pierwotny kolor. Farbuje na stacyami drogi żelaznej Warszawsko- Je ens lej, s acyą e-

Zastt!Dstwa Domów PrzemysłoWych mnru i kamienia, orllz vral!elkw kolory: blond, sza, tin, bl:in i czarny. ksandrów i Łódź ustanowi. one zostały 8pecyal~e taryfy na 
ll. lb k h .. roboty kamieniarskie pomników1 D b . d Ż "n do k . rolruczych ł 

!& praWlllJ? a o na. '\Yarun 8.C umowlO- ulldgrobków i t. d.· O rOClą przewyzsza naJ ro s"'"1! przewóz kwasów wos li Ziemnego maszyn , we ny, 
nych, poszukuje wlnściciel fabryki nrty- \t d Gló\lFny sklad W ł,erfll- , '.. . t t' 

. d d l' ulica Konstantynowska. Nr. 321 Ił znaną· T • konopI' pakuł konopnych przedzy pow rozmczeJ, ranspor ow k~lu aezooowe,go, pO~18. a na er lcznfł .. .iII~i 1248 6 :1 metvi W. KUł11\KOWSKIEGO W ŁodzI,' . '. ~ h ' 
khentel~ .." Cesari;t'łf16 1 wJBJ'ła dwa ra· . . li" uO~ • - - IN I TowJY.Rvnełr Nr. 3. zbożowych, oraz DaSlOn oleIstyc... . c , • 

zy do roku.wlllllnJch komiwojaże~ówc 11 J ft. d d t b 
Adresy uprll!lZB przel!ylaó d9 Biura Ogło- r Za przesyłkę 30 kop. drożej,. po Taryfy te dla pierwszych Sle mm prze mlO ~w o owu~-

szef'i RaJchmana & Frendłera, Senatorska 261'ti ___________ IIIIrotrzymanin gotowizny natJ.·chmlast zUJ· 51. od dnia 1 (13) października r. b., dla transporto. w.zaś, z.bo-
__ -'--___ .,.--_--:.-__ wysyłam. Ufarbowan e c .eJ. g 0l!Y' żowych od dnia 15 t 27) września r. b. oprze mo 18 meJące . W Warszawie, pod N. G. .l~lb - 4,- 3 I- I ł al l "Z P . d t . 

brody i wąsów w zakładZie KOp. aO, . b .. 1252-1-1 Do mego zakładu Potograficznego OÓ'hJłBJIłmie. , 1!J46-6 - l taryfy zbozowe tracą moc o OWIąZUJąCą· 
~ potrzebnym jest . Cy,ll;e()n:r.di IIpncTRBl> IIeTpoKoB- C 6 :~!!:~. HeTpoKoB- --- ---------

..- C E,. CR3fO Cl>1m,JJ;a łIlIpOBI:lX'.b Cy;n;eił II CRa!o;n;ee~~S,IJ;a p MHpOBI:lX'I> Cy,n;eit D .:z, l a U Z N yqacTKa D'.b rop. JIO,JJ;31I IIO;n;'I> N. II ' ro JIO,Il.31I rro,n;l> roga ~e azn 
" 1427-B, Ha oCHoBaHiłl 1031 eT. ,Ye!ó N. 142~~~:'l:! :!oBf~iH 1031 OT. WARSZWSKO TERESPOLSKA 

...... _ ... - ~:~ ~~:~ ~~~aBr~~e:~7 llTOK~:6ps y OT. rp. Oy,1l;. OÓ:&HBJlaeT:&, llTO C'J} • 

w wieku od 16 do 17 lat. (8 HOH6pa) B:& rop. 3repm:fl 6y- 10 llac. yTpa 1886 ro;:r.a 28 OKTH6~H • • • • d . . d' 15 (')7) października r b 

E St " (9 HOH6ps) Ha li'BeT'B xpaH6HlH muwJszem zaWla amIa, ze Z mem '"' . . ummann. ,n;eT'L npO;n;aBaTliCs ;II;BmKHMoMe lfMy- rro)l.'h N 800-I{ 6y,n;eT'h upo,n;aBaTL- wprowadzona, została nowa taryfa na przewóz transportów 
• II(eC~'BO, rrpHHa,n;JIema:m;ee l OIIIRy • 1 ., • • b dl 

1258-3-1 illerrcy, eOCTOHII(ee HS~ Me6eJIH HICH ,n:BHmHMoe HMym;eC'l'BO, rrp~~t wag'onowych (600 pudow) łOJU baramego,. y ę~ego or~z s~-
-------....,.--:---.---- 6pHtIRH on;tHeHHoe ,ll;J1H ToprOB'L B'b ,n;J1emam;ee Po6ePTy IIIJIHIJ;Y, ooe dła wieprzoweo'o z Rostowa nad Donem I Nachlczewama VIa 

Ktoby zechCIał 128 py6. 65 ROlI., na y,n;OBJIeTBOpe;\,m;ee H3'.ó 5:M
O
aoIIIHH:, OD;'1meHHoe OB,n;JIJIeS Griazi-Orzeł~Smoleńsk-Brześć do Warszawy-Pragi, War-.. ' 100 . 'ił Tt • r TOprOB'L pyu. - K. Ha YA - • • 

POLyCZyC rs. Hl6
0

npeTeaSl uOHpa).l;a ~JIeBC(jRaro. TBopeaie npeTeHsHi JIyH JIeBHHa. szawy-Wiedeńskiej transIto, Pruszkowa, ŁodZI, Dąbrowy, 
. ., . d mrc:r. HMyID;ecTBa II nO)l;po HyIO. ~. G . . Al k d 1253 1 

~·a texnl1n BześclOml.eslęczny,. o o~tHRy OHaro HomHO paSCMaTpH'! OliHCl> HMy~ecTBa 11 I10)l;pOuHyro SosnowlC, ramcy l e san rowa. -
lI~teresu pewne,go, da.l~ce~o D1ez~· BaTL Bl> )l.eHl> npO;n;amH Ha ld'hcT1ro~1:mKY aHaro MomRO pa3C~iaTpH-
wodne kor~yśCl, .zec~ce Bl~ z~los\~ oHoił. . BaT:r. B'1J ;n;eH:r. npO;n;aiJUI: Ha M'hCT'B 
do re~.akcyl "pzl~nn~ka Łodzklego r. JIO,JJ;SL OItTH()pH 20 )~HH 1886 f.OHO:ił. , 
po bhzszewYJaśmeme. 1251-3-1 e e6H~łi ITpIIcTaB'L HS,JJ;e6cRift. r,JIo,n;s:r., ORTH6pJI 20' ;n;nH 188~, r. 

Y)I, 1254-1-1 Cy;n;e6Hódi llpllcTan'L Hs;rr;e6cKtH. 
Ostrzeie'ł'łie. 1255-1-1 

W ciągu giełdy 
Dópelnion. trallzakcJłł ZA. Dyll

konto 1--;-ż'ł-d'a-no--r'-41h'e-:"ill-n-o-'plra-o.1 
2 d 
a d 
2 d. 
~ d. 
a 111. 
;J l11o, 

10 d. 
10 d. 
s' d: 
8 d. 
S fi 

itJV mi'. 
l.OOmr. 
lOO. m,r. 
lOtr :mr. 

l L. 
lIJ. 

100 l,'r. 
lOO j<"r. 
100 Hor. 
IOO !lor. 
100 TlI, 

lP/, 
SV, 
·8 • 4-
4. 
a 
n 
.( 

4 
n 

51.80 - 5171> 
61.16 - 6l 72 t /, 671/216~ 

-.-
. lO.4&.7 10 46 !Ci -.-

41.75 -.-
84.60 84.·81) 

. 'c oli • 

Pł, •• I~J'y łHni~fw- ,'.§'.e. Do~~~~~nec l'f ei,gu giłldy 
. (c2ą. 100 r~.). ' .tJ.l po tła. I eho. pl. 

.i.h,~Yfll. 
(za. 100 rs:) 

l g I Dopełnio-l w cil!gn gieldy 
~ ~ ne . trI\DI~. iid&llolCilO:PL. 

,l :'" 

Li.tyLikw.Kp':P~ll.d~ze ,;: 9'.30 ~4.nO 94.20 
. " ..• ". " , •. 1!II.ala 6 - • ....,- : 9(;16 9S.8~ 
RQ/3 roi.~IiI,I~m.l00 T. '1'1 -.- 99.60 99.~ 
II ,,;, ,Ił '.,: : '()Or. c'ij -,~ .,....- -.-" Tsr •• p. lOOr. i 
~p " ", n n .100r. 6 """'.-,' 99CłO 91ł • ...:. H "F_b;r.-liódzkiej 6 
" ",,, III". 100r. '~' -.- 99.00 99.-" NadwUhń.k. I 

ROR.I'o!. Pr.liI.r..1SU lem fi -.- ~.- -.- ,. Banku Handlowe:6 
" " " "lS(l61Iemc &. -.,- -.- -.- w"aruawi.!60r.

c 

lHlet,.nD.ll.p.1.ń.Rol.hII'I li -.,- -.- -.- " War. Ban Dyl. 2601'. 
n II pc tJ 1I., ' -.- -,-: -,- JI Ban.H. w Łodzi 2LSO~. 
" 19 " " lU 11 5 - • ....,- ,-.- -.- "War.TOl'f.Ub.edopia 1 

" t. ,. "IV" I) -.- -.- -.- Jl wpł. rs. 124 260r. 
Liat}' .. ~Zł\q~V'łntł(zalOOr,," ~ -~- -.- -.- "Wal'.'fow.FCnkruI500 

., " z.r.1869S.1IiL4,' -.-ll -,- -.- łl Cukr. Dobrz,l. l>OO r. 
fI 'Ił ., ",. )'IIU.B. 6 -.-{{IOl.- c -.- " , Józefów !6Or. 
p »Ił ~1"I- małe 5 -.- -.- -.- ł1 "Czerale 2óOr. 
" pi" tier.u litA 6 -.-( -.- -.. "',, Hermanów~50r. 
II II n "lit.B. 6 -.- -.- .... - "Ił" :tyszkowio.250r. 
" l. ł1 ":maI,, li --'-ł -.- -.- "" Lcouów 250 r. 
łI "ł1 8er;lJIlit. A ",,~ ,-.- -,- -.- 1 "Cz~stooi06 250r. 
" ",i 1l lit, B. I) l -.- )01.· -. - ,. '1'. W. F. Stali 10 Or. 
" "" li małe' ,. - - -.- " Tow. Lilpop, Rat1 i 
1/ " Il Ser. l V lit. A li -:-1 -.- -- Loeweu8tein 1000 r. N 

IJ ",, u lit. B l) -.- -.- " Tow. Zalet Metal. B. '1 
II I;" " rn&le ~ -.- Hantkew War.l000r. eJ> 

" "" Sorya V A B. fj 99 ÓO 46 ~9.60 -.~ II Tow Zakl.Oóruicl'lych .=r 
" ,ii, " małe:6 -,- 99.60 -'-.- Starochowickioh10!}r. 

Lillty zallt. Dl Wauz.Ser.I ł_._ 997l> _.- " Tow. War. Fab.Mach. 
" tt I' "'li II l) -.- 99.- _._ Nrm:.RoliOdl.l00r. 

Ak!lyeD.Ż, Wl\l'.-W~100y, 
" "W.-Bjd.MlO}r. 
" " "lOOr. 

t\ .-.- -.- 146 ... -
, -.- -.-- 89-
I) -.- -.- 86-

-".:.-. 

65. 

-.'- 30-
. ., .. " " "." IIllS· -.- }l8.S6 98.Hi j, Wars, T. Kop. Vl't}gIa i 
,;: •• c " " .,." ·IV [) ._ 98.26 98.-- Z&kl.HutniaEych260r. _._ 276 .. - _._ 

1)°/. Obligi m. Warszawy. .5 -.-96.90 95.60 " Tow. Zak.t Pn. Ba,.,.. ; ~~ 
"." "" lIl&łft Ó -.- 96.61'> 96.50 Tk. w Zawieroin 25fłr. _._ 2liO _ _._ t~ ... 

List.! tarit. m •. t.odEi" 1. 6 -.- -.- "62" T ~ . '1> Ź • 100 I' c 

.. U " OW.uar..l..ua nI r. -.- -.- 8 d ot h 
" II " " " . n 15 -.- --.- 96.40 "Garb Temler i Szwęde . -.- _'_1 _._ '. prze a4 urtowR pozostaje na ulicy Piotrko,wskiej 

Li " JI " "K" 111 a· -.- -.- 91Ub "F. O. Konetancn'8 /)O{) - - ~. - -.- . pod Nr. '26. 
8t1 zaat.. m. alil!za. I) -.- -.- I' c 

" "" m. Lublina 6 -.- --._ = _ War:tośó kuponu z potr. 1)'/, List. likwid. • 168.6 ':.' J uliu6~ Panzer, . 
Li •• zasi.R. T. W. IIKr.Z. f) -,- -.- • I:.iat. zas. nowych • 168.7 Poź.prem. lem. 139.2 d i li 

. : G'!' ~il-e:l'lko df/ : ::::: :::: ::=:: m:,%,-w.. lin 2::~ _" "n.... 59.2 ~on:e~:o.~an~ ~~br:Yk~t: n~ c:sa~s~?l~~~I~~I~ . 
.".,. Wydawca. Stefan YOlll8uth. - Redaktor Antoni (Jhom~t'Ow8hi. .n.~o:m8ll;oo~ii. e~·lIoo Iuieeina[;l· ypo;nGi.,o..l&h;;pnr;;;;;;u;;;a-, 'ii18~O;;'lt~;;J1;6~p~a;"7,18~8~6 ~r::!. :....!!~~2~~~~~~~~~~~~~~~ 


