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l'renumer ... tg na ,,Dziennik I.ódzki" 
W Warszawie przyjmuje skład Henryka 
llirszfelda, prr;y ulioy Mazowieckiej, 
)I 1-. 16, wprost Towarzystwa Kredy to
W,lgo Ziemskiego. Tamie - nabywać 
maina pojedynoze numery ,;Dziennika.." 

Cena pojedynczego numer n 5 kop. 

KALENDARZ Y lL 
Dziś: Teodora M<;)czennika. 
Jutro: Andrzeja z Awelinu Wf, 

ł. = _' Mrr zz_ 

• UEN 11. -,OQ l'..oszEŃ t 

• literackie . pismo przemys-łowe, handlowe I 
BiuI'O Redaku)'i i Administracyi 

UliNIl. ł"'ioirl;;:o\Vi'llłi:;u, hotel HłtlllburskJ Nr. Z7~. 

Za ieden wiersz p.ment lub za I ... 
mlelsce 6 _ k., z UlIt,patw8m: El. li rUl 

6OJ., !:II.;8 rar;y 15%, za! 4. razy 20 'J .. 

za i razy 2fJOfa, za & razy i willcej 
80% , 

Nekrologi: lila kaidy wiersz 10 kop. 
Roklamy: za każdy wierlll 12 kop. 

Słałe i wierlllowe oglosll8nir. adre· 
lowe po re. ! mieai,eznie. 

Od naleinoici przeW1źuajłoyoh 10 n. 
U'~p8tWO dodatkowa oaólna li" •• 

Wschód SłO!'IOa. (} godz, 6miu,. 52, Zachód a gnij:" 4 min. 55. 
DlullOŚÓ dUla gndz, 9 min. 43. Ubylo dnia godzin 7 minut 3G. 

~ldres teleb'l'l1ficwy: 
E:UŁ..A.E:O--vv'SE:I, ŁÓDŹi_ I 

Oglosl:enia przyjmowane Sił: W Administracyi "Dziennik .. ', 
oraz Vi iliuracl. ogl.Ollll:eń ltlLjolllnana i Frendlera w w. a.rsr.awi. 
i w I.odzi, ' 

RgkopiBY nadesłanI! bez r.W1trzeionia.-nie b,d' zwra.ean •. 

Kolonizacya WH'Wnętrzna 
tników. Drobny dzierża.wca znajduje sil2 i ArgUlllentacya powyższa nie zdołała 
w przykrem położeniu - drobny posiadacz' przekonać wszystkich. P. Paasche i pro
w daleko ~eps~em. Zas~?so,:,anie~ do in· l fesor Conrad, wystąpili z z!:rzutami. . Pro-

"VV' ?:e:O'SA.c::a::. nych prowmcYJ monarchu, srodkow, przy-o fesol'· Paasche wykazał, lZ Rentengut" 
-Wl- j~tych w prowincyach polskich, a mianowi·l istniejl1cy w Meklemburgu, dal~kim jest od 

. , 

szania sil2 państwa albo municypainości' 
aby sprowadzić ludność miast do wsi i o
siedlenia ich stulego na. gruntach kupio. 
nych za grosze opodatkowanych. 

SPRAWOZDANIA. TARGOWE. (Dokończenie _ patrz M". 249). cie tam, gdzie tego zachodzi potrzeba, rZiJ:d I urzeczywistnienia ideału. Ta forma wla-
wzniesie )ednoc~eśnie . z~pO~'d s?cyaliz,mowi sn,ości .0gr~nicZonej, ma SW?j~ n~edokladu~

Pan ~llm bart skończył wnioskiem, iż rewolUCYJnemu l zaludm wlO,skl. panlltwo1 SCI-ścIeśma ona szczeg61meJ kredyt 1'0101.' '-;~lda. P e t e r B b u r II, l) listopdaa. Po
trzeba żądać dla 'całej monarchii zastoso~ z~kupi. własności, . ll~a~ąc,e hypotekę, wysta- ka. ,Pl'awda, źe· so~yaliści 'państwowi chc,!. milrlo. gorszych sprawnzdań z gieldy berlińskiej, na 
wania .. forlny własności (Rentengut), stwo- WlOne na sprzedaz, Je.z.eh ce. nA uzna za. Od-lludzlOm przeszkodzić· wzaC}!lganiu dl.ugów. targu tutejszym utrzymalo si4J dziś ułposobienie 

y '1J momie. Pierw·zorą,dnych: weksli l\ankierskioh la· 
l'zoneJ przez prawo dla kolonizacyi w pro- powiednią, lub te.ż b'ddzie je nabywalo z P. Oonrad wykazalogrom projektowanej two było dostać po 29J1/32-23 n .. Londyn, po 1151/. 
wincyach polskich; W jego oczach, stwo- wolnej rl2ki; podzieli następnie· te _ majątki loperacyi, której celem byłoby zmniejszenie na Amsterdam, po 195-1951/8 ua Berlin i po 
rzenie klasy· średnich i drobnych wJaŚci· na części dwudziesto-hektarowe i osiedli w do minimum ndżiału wielkiej wlasności' 2,12 1/ 4 na Paryż. Weksle z drugiej rllki nabywa· 
cieli, ma nietylko doniosłość narodową, J'ak nich k.olollistów wewnpt .. rznych., J>rzy tej' zamiast kupowania nowychg· runtów nale~ nepo 23'/32 na Londyn, po 116

1
/S na Amsterdam, 

)j po 19fP/2 n" Berlin i po 243'/4 n1l. Paryż. Weksle 
W Polsce-:-lęcz jeszczedonioslosć socyal. sposobności p. Schmoller potlijplł wolność wo i na prawo,-lepiej posługiwać si~ do- lond)-ńskie na dolitaw\j mialy popyt po 23, to oila. 
ną, ktora każe pragnąć zaprowadzenia jej bezwarunkową przelewania prawa własno- miniami dla utworzenia lIlalej i średniej rowano je po 22H/32 Zloto nabywano po 8 rl. 62 
W pozostałych częściach monarchii. Trzeba. ści; wolność ta uniemożliwiła tworzenie własności. kop. :-..a pótimperyal. Papierami państwowemi i 

. t h " , t d 't ł 'kI d' h . d h" I t b d . k hypotecznsllli obracano dosyć żwawą, po kursaoh zaem zac ęClC pans ,wo o rozpoczęCJa s a ej. asy roony~ pOSl~ aczy! ,c ,0cIaz ~ ermez,em ar zo CHI awem, w tej dys. wczorajszych, które jednak 'pr:r:y końcu sklanialy 
dzialania .w ten sposób wszędzie, gdzie po· ułatWIła parcelowame -WIelkIch maJątkowna kUSYI, była mformacya pastora Bodelschwin- sill ku .niźce, Akcyami prywa.tnych banków han
dział własności gruntowej nie odpowiada ~arunkach uC}l1żli,wych, dla ~abywcy i Y?ZWO- ~h'a z :'3ielefeldu) człowieka z inicyatywl! dlowych, tudzież towarzystw ubezpiec2:eń od ognia 
wymaganiom; wszędzie,. gdzie przeważa lIła na przywroceme JllaJorato~.Z drugIej st,ro. l energI/}!, Mówił on o ustroju wszystkich nie dokonano żadnych znaczniejszy oh ,Obrotó,,;. Wy 
"Wielka własność i gdzie brakuJ'.B małe;, J·a· ny, Henryk George ma w N16mczechswolCh małych wlasności,-o trzech akrach i kro. j~tek-tworzyłytylko akcye hauku dyskontowIlgo, 

~ nabywane po 784-786 tJ., mil)dzynarodowe po -isa 
ko równoważnika. Potrzeba koniecznie, za ~wolen~ikó,w, którzy ub~or~yli !igę, agrarną l wie 9hambedain'a - za pomoc,! stowarzy- rB, i ukoye pierwszego rosyjskiego towarzystwa u· 
pomOClIi interwencyi rządu,_ poprawić nie- I staraJ1lSI'd o zna~'odowleme z1ernl, oraz o szema robotników łączl1cych swoje oszczęd- bezpieczeil od ognia po 1375 rs. Z akcyj kolejo
które niedokładności, jakie są wynikiem przeobrażenie rolmków, na urzędników pań· J ności i używających swojego kredytu albo wych T,abywano kursko-kijowskie po 361-36P/ł 
bądź to w.yp.adków historycznych, b ... dźtó stwowy.ch. p'. Schmoller odrzuca owe po_I, kredytu przYJ'aciół poświeconych te i spra- rs" rybińskie po fl7

1
/2-!J8 rs.,caryeyńskie po lMJ/ł .., - ~ rs_, południowo·zachodnie po 106 rs. i akoye gtó-

owocem wolnego obiegu własności ziem- glądy amerykańskie; przekłada on drogę: wie, dla dostarczenia 'kapitałów niezbę- wnego towarzystwa po 263 1/
2 

ra. Na. ryn'1cn pie. 
skiej. Dzil2ki· tej . swobodzie"drobni wła- zbiorowej pomocy, interwellcYI2 państwąwą I dn.:t:ch. ni\)źn'ym &,,!nlejsza sil) obfitoŚĆ; dyskonto prywatne· 
ściciele poznikali, a nowi nie przybyli na tam-gdzie wolność nie mogła dotąd zara· "Zywe zaJ'l2cie obndzić może ta narada o' podmoslo SI\) do 4,3/, 010' , d . 
. h .,. Z k· " . -d 'A ł Z' '1- ' • t k . :, dk h h' Giełda berliriaka. Sprn wozdaIll6 tygo Olf)We (do 
lC m1eJsce. . a 'a;1: tworzema ml'dszaneJ Zh; ~ en~u. wrocli. ~wagę, ,ze arys ,o 1"3.: 81'0 ac sztucznyc, stworzema klasy dro- dnia 6 listopada)_ Działalność giełd! rotwijala lIill 
formy wlasno~ci, wymagają.cej jedynie czyn- cya memlecka sprzecIwIała sll2 kol!?D1zacyl bnych właścicieli. Jest powód do zastano· takie w tygocloiu nbiegłym pomyślnie, Po:r:a ob
szu rocznego-renty, a nie )rapitalu:-prze. wewnętrznej z obawy niebezpieczeństwa. wienia się, gdy sil2 widzi dlllżności panują- jolwami, b\ld~cemi nastllPBtwew'sto8unków politycz. 
szkodził ·właśnie i'obotnikom i rolnikom, Niebezpieczeństwa te. jednak r.nlkną z za- ce wśród sfer tak uczonych, tak doświad- nych,których znaozenie główne skupia sig j61Zcże 

b· ć' 'R d b d'· ś ' , , (R ctlłgle w zawikłaniach bułgarskich - napoBoblenie 
na ywa ZIemIę. entengut ( o 1'11. c;1:yn· prowa zemem wias,110 CI ogramczoneJ en: czonych. Socyalizm paf1stwowy zagarnia gietdy,szczególniej spekulacyi; było bardzo mocue. 
Bzowe) otwiera podwoje ludziom pracowi- tengut). ReasUllluJąC. to wszystko, chodu zagon po zagonie,-ma on pretensYI2 wyró. Zewn\)trznym wyrazem wzrastajlłcel{o zaufania jest 
tym, chcą.cym przechodzić poszc:.:eblach o poświęcenie mniej .lilb wil2cej znacznych wnać wszystkie sterczące nierówności i za- wielka, działalnośó emisyjna, obeome rozwini\)ta i 
drabiny społecznej i stać si~ z czasem. po- sum mi. zakup dóbr właścicieli zrujnowa- tkać wszystkie dziury obecnego USLI'OJ'U', maj%ca widoki powodzenia. W 'przemyśla krajo. 

wym ruch powi\)ksza sii) cilłgte. a oblltoś6 pieni\). 
siadaczami uprawianych przez się gruntów. nych i o. podzielenie ich między ~l'obnych, nie obawia orr się powrócić do przeszłości'dzyznowu nie pozostawianie dożyOl:enill. W wa-

'. P. Schmoller dowodził w tym samym dzierżawców, oplacajl1cych czynsz \Vleczysty,: aby \V niej szukać form przeżytych i nie runkachtakichdalsza zWjżk~ kq.rąów ,jes~ zupel. 
duchu. Oświadczył, iż aby. stworzyć stan którzy nie b'ddiJ: w prawie rozszarpywać pO-j odpowiednich już potrzebom, które rozwi- nie natnralnlł, prxedewBzylltkiem podnoszlł si\) kur· 
normalny, potrzeba powoli zmniejszyć wła- wier. zon ego im .gruntu, lecz którym b~dzie 'I' nf1l post'dP materyalny wszelkiego rodzaJ'u, sy akcyj wieikillh instyt,ucyj bankowych, biorlło}'ch 

o d' , l b d ndzial w emisjaoh. Dział rent w tYĘodniu ubie-BUOŚĆ. większą do 40 lo' J estto operacya, wolno przelać swe prawo na ZleC1, u o .j udoskonalenia techniczne, przyzwyczajenia glym był nieco zaniedbany, karsy papIerów tu na. 
przedstawiająca dla prowincyj prnskich stf1pić osobom trzecim, na które rZ!Jld się wolnego ohiegu i wolnego rozporzllldzenia. leż~cych zajllIy poziom trooh\) ni:bzy SilniejKzym 
(Pomorza, Szląska, Hrandeburgii etc.), pół. zgodzi. Olbrzymia to operacya finansowa, 1 -Własność ograniczona "Rentengut" .jest wa.haniom ule~ły kursy poźyc~ek r09yj~kioh, noto-
t 'l" h kt ," t k ." '. l . t b ,.. b " t d ś . d ' B d b I. • • • wana przy końcu także ni~ej, Najlepiej trzymalI' ora m1ioll.a e arow, a a rozCHligia, ze ecz me rze aSIę JeJ o aWlac, a naw e l o wIa czamem. ar zo yo,; moze, ze Sl!jJ sill pozyczki egipsllie, podczas gdy wggtera1l:& renttl 
do jej pi;żeprowadzęnia, potrzeba czasu ponieść należy przy niej straty materyalne, ono nie uda. '\V każdym razie, niechaj zlota straciła 11, G/o pod niekonystnym wptywer" 
dwóch lub trzech pokoleń •. W ten sposób najprzód dlatego, że zwiększa ona licz~ę będzie wolno zauważyć pewne podobieństwo ogłoszonego budżetu_ W d'i;iale p!,-pierów, kolajo
dojdziesilj) wreszcie do stworzenia 60,do osób pragnących ~trwalenia po;ządku spo'!1 ~dei ~toWal'zY8zen~a p~lityki 8o~!JalneJ, z wych żwawo obracanoakoyami drogl ielaznej war-

.80. t_.ysi, "C y .. małych.posiadłości, zdatrrych pod łeczne"O'o, a l}owtore dlatego, ze l.'ząd wy- ·1 IdeamI Chamberlam'a 1 radykalIstów an. Bzawsko-wiedeń!kiej, które zy~k'lly 6 m. w oczeki
'" wania pomyślnych wyka.z6w 'za paźd:r:iernik:, Bar· 

plug i odpowiedniej ilości domków, otoczo- cofa. znaczną kwotl2 od tych wieczystych· gielskich, Jedni i drudzy-'-socyaliści pań- dzo pomyślnie ukladajlł ail) stosunki w dziale pa-
nych jednem lub dwoma polami dla robo- dzierżawc6w w formie podatku. stwowi niemiecey i angielscy, chcą wmi~- pierów górniczych 'i przemysłowych. 

6) I któremi list sil2 rozpoczynał. Pr .. zepiszę go l Miała więc sama pOjec. hać do dawnego .czalem; nasuwało si~., mnóstwo pytań: jakfłl 
tutaj: ' ··1 swego mieszkania, zabawi6 tam z godzino, sumę zapisać -:- w Jakiż. spos~b jłł .s~1B:-

'AJ'UV"~ ~ "Kochana:Mrs. LOl"ainel Pami~tasz kę,a o dwunastej mieliśmy siiJ spotkać u : cać - co zrobiĆ w raZie ŚmierCI VlO1t: 
. .~.~~~~. pani zapewne, że w przyszly czwartek koń· mr. Monka. Ja tymczasem chciałem zała.-j czy b~dzie miała. prawo 1'0zp,orzIldzać do-

POWIEŚÓ .. '.. czysz dwadzieścia jeden lat: Ponieważ wy- twić swoje interesy. W wynaj~tej karecie wolnie swym ma.jllttkiem? Mn6!łtwopytań 
:m: -c:r Gl-::ea:: C O:t:::r"VV' A..-"Y'A.-. \JeŻdŻam wkrótce za.graniciJ. chcialbyn. l złoży(i lIsadowilem żon'i) i stojąc przyoknie, prze-l stawiał mi adwo~at. Ostatecznym wyni-

Pani i ~ej miJzowi rachunki,z.opie~i. Sł!'lsyłaler:I ostat~ie "adieu.". Od ślubu l·oz·ikie~ ?yłoJ że BpoJrzaw~zy na zeg~re~, by-
p rzek la. d I ~załem, ze w czwartek przYJez{izą.me pan- stawaliśmy SI'i) po .raz pIerwszy. Był to i ła. JUz plerwszagodzma. Powledzl~lem 

Wiktoryi Rosiekiej. 'stwo do Londynu. Ozy mam sil2zgłosić, przytem jej dzień urodzin, w którym obda-I adwokatowi, że w sprawie testamentu .Jutro 
•• , czy też nie byłoby pani wygodniej spotkać I rzyJ:eIl1 jtA kosztownym pierścieniem, na. wio pl'zyjadfi) i pośpieBznie wsiaą.bzy do do· 

- OA8). się z~ mną u moje,go adwokata. Mr .. Mouk l do~ któ~ego zdumiała moja Viola, .nie poj-, ro.żki, kazałem jechać na Lincoln's Inn 
(D"lszy ciąg - patrz Nr • .sile 36 Lmcoln's Inn Field? Proszę, zaWIadom mUląca Jeszcze co to znaczy być ZODI! bo· Field . 

. - Jak miJżczyzni mało zrrają ~obie. mnie pani. gacza. Wszedłem na. piętro, znalazłem 
tś} - dlatego moze, iż jedna nigdy me po- Szczerze życzliwy Odchodzllc przypomniałem sobie, że inte- kanie pana Monka iposlałem mu 

miesz
ka.rt~ 

dobna do drugiej! Eustachy Grant. resy mogą mi więcej czasu zająć. wizytową. ' 
Viola przebaczyła nUj każda k~bieta _ Mógł przesIać choć arę słów po-, - Jeżeli ni~ przyjdll na godziull, czy po- Zapros~ł. mnie do o~dzie!negoBal,?niku. 

przebaczy mężczyznie, którego kocha. Smut- winszowania. _ zawiedzion ~ głosem rze. czekasz ~a mDle? - spy~ałem. --: Wejdź pau .do są.81e~Ul~go .~OIc~JU, za· 
~Ił ~yl~ jednak, myśląc, że ją, pos~załem, kla Viola _ jakże mam lIu odpisać Ju- - O l owszem!. Bl2dzle t~m E~stachy, st~Dlesz ta.m SW:0IC~ przYJaCl~ł, pa.Dl~, Lo-
lŹ plemąqz może ~a nil1 j,akl wpływ WY-I lianie? -, a. mam mu tak ~lele do ~owl,~dzem~, tak ~alna -:-- odpOWIedZIał ~a mOJe pytanIa. -
wrzeć. W par~ dIlI z~ledwle .. zgodz1ł!! Sl.fil ·1· _ Powiedz, że sp. otkamy sil2 u mr. ~lel~ do zapytam a - o Ule śpiesz SIę, Ju- Ja p.rzYJdę tan,t za ch.,'!1lę.. .' 
na plan poarózy, llłozony przezemn~e od Monk'a o dwunastej w czwartak. hallle. . ' . qtworzyl r:I1 drZWI, 1 w~uśClł do p~koJ?i 
dawn~. , ... Viol~ odpisała;. . Przy~us~czał~m, ze VlOla pragme sam na ?beJt"załe!Il Sl~ na wszystkIe strony, nJgdzl~ 

POJechaliśmy. na dwa tygodnIe do Clche~ Nie czytałem jej listu, lecz dziwiłem się sam wIdzIe~ Sl~ z ,Eustachym, chcąc go Je?n~k me z~alazłem śladu Eustachego 1 

go miejsca kąpIelowego. 0, wy urocze dm niezw kła' 'ego dlu ości. pr~.ekonać, Jak, ruDle przekony,,:,ała, że po VlOh. W,r6?11e~ do adwokata. , 
letnie! czyż zdołam o was zapomnieć? y J J g bl~zszelll poznaOlu ~okochamy ~H~ sz~zerze: ,- Musleh wYJŚć chyba, znuze~l czek~-
Wówczas ani chmurka smutku nie zdawała R O Z D Z I A ~ N19 mogła zrozumIeć przepaśc1, dZielącej mem na pana Sił tam drugl" drZWI; 
I!i~ grozić naszemu szczę~ciu. Zarodki e- V. dwóch mężczyzn kochajl1cych jednl1, kob~e- prawdopodo~nie wy~zli; ~nusisz. t~razpa.n 
goizmu, podejrzliwości zmkly z mOJe]. ua· "Że też do tego przyjść musiało!" tę. SądZIłem, że ta ~ozmowa. będzl,e mla- znów na mch czekac - zartobhwIe mów1t 
rury. Oiągle towarzystwo nk?chaneJ zony ", ., ~a, dO?l'y ~ezulta~ -:- z~ ę-rant .wytłomacz~ pan Monk. . ,. 
robiło mnie lepszym,szczęshwszym czło· W pODledzlałe~ WIeczorem przy~echal}śIDy Je~. mem,ozebnośc lstmellla mll2dzy namI. Po pólgod:ZlUnem o~zek!wamu~ ,!,YBzedłe~ 
wiekiem. _ do miasta, w piątek z rana wyJechac za- blIzszych stosunków. Ich BzukaĆ. Byc moze, ze poszh na mOJe 

Z ~iejsca kąpielowego zamierzaliśmy U" n,tierzaliśroy na lttd staly. Oprócz w~d~~nia I ' ~ c~wili" gdy poda'Yałem, adres doroż- spot~anie. ,Przed domem. litaly powo~iki 
dać SH~ na dni parę do Londynu, dla za~ SIę z panem Eustachym Grantem, nue,hsl?y karzow~, VlOla wych:rl1ła głowkę z kapry- doroz~ars~le •. Zapytałem J~dnego woźnICY, 
latwienia różnych interesów, a potem po- jeszcze kilka interesów do za.!atwlellla. ślllfl ~mką •. ZrozumIałem, co ~o znaczy; czy me. WIdZIał ,,!ychodzllceJ lady; 
f'funllć . do Szwa'caryi na par.;) mie- Chcialembyć. u mego adwok~ta" dać m~ u!Lchyhł~m Sl~ nad ok,nem: ~ek~~ calu s ~u- - !?rzed godzlDą wyszł-a mł?da. lady z 
si~cy. Gdyż w sa~ej rzeczy nie mialem pewne zlece~la. co ~o. przep:sallla CZ~śC! sn~ł mt;lle po twarzy 1 wJ~Iem.lIśmy kllk~ w~soklm dźentelmanem -,-. brzmIała od po
obecnie domu dla. mej ukochanej. Dzier- majątku na Imię VlOh; zamlerzale~ tez słow mlłos?ych. Zat~zymuJ~ ,Się nad temI Wiedź. 
ża:wcit z HerstaL Abbey wyprowadzić ~ję naI?isać ~estame~t - nie,bra~ło WIęC za- pros~a~zen~l oznaka.ml UCZUCIa, dlaczego? - K~6rlJJ. szli drogą? ,. 
mIał dopiero za sześć miesięcy, trzeba Wl~C jęCia. ~lOla c?~lala odWIedZIe, p~nnę .Ro- dow1ecle SIę za c~wIlę· - N~e wtem dobrze,. ~Idziałem. tyl~of 
nam było tymczasem podróżować. sIter, ktoraby Jej tego zapoID~Iema ~lgdy ,Patrzyłe~l ~a Karetl1, Ut;l0s~I1CIL to,. co ze poszh kawalek,wynaJęh·· karetę l pOJGa 

Eustachy Grant _ o którym zapomnia· w życiu ni~ d~r?wala. Z,:olmła ~me o~ mwłem naJdro~szeg? na, ŚWle?le; za~ahlem cha.li, w któr/& stron~ nie uważała!]l. 
le~ prawie _ pisał raz do mojej żony. towarysz~llla .Jej na tę WlZJ:tę. '\\, Ilo,,:eJ poten~ c~garo 1 CZ~Jll~ SIę naJszczęśltwszym 
VlOla z niez kI d ś ' nala na fazie ŻyCia mIała zapewne wIele. do pOWIe. człOWiekIem na śWIeCle, poszedłem do ad-
k· , . wy 11 ra o Clą poz ..' k· ... "b" kat . I 

operCle pISmo opiekuna, lecz z prawdziwą dzema swej :opleunce, a mOJa o ecnosc wo a: ,. ..• l 
przykrości/# czyta.ła ceremonialne słowa, krępowałaby obie kobiety. Interes mOJ trwał dłużej, UlZ pl'zypusz- (J]. c. n.). 
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, " l t ,t CharkOWie! telefon u i telegrafu, znajdo \Vat się w b li. T.~1:qi1.v~T~zaw3~e,.,~pra.wozd,~ni~ tygodplowe. (do 1886 1885 wobec 1885 poludmoweJ zosta o ,,!ar'y ~) b 'k' sąsiedztwie z lnnend przewodniki\lui 
dni:~'6 listópada). Z b (j ż a UOWleZlOnO w tl'g?- 3,992,000 rub. 4,466,000 rub. _ 474,000 r. dnia 1 listopada (20 pazdzrermka r., s lelH <, 
dńji:inbie-g~'.~ :~~~'Yielt;:i, lec~ m,!k~ przybyŁo dtlzO Dochod.y z ceł przyniosły podczas pierw- Kijów. Towarzyst.wo wza~emllego ,kredy- cZYAnlknehllol,l. Z melanów. Pewien chemik z 
z J~ro\~,incyi ~ trtld,l1o było. Jl! zbyo,~op~.tost'\\,bl O) t .. , k' t 110 na llcvtacyę 40 ma-/ o 
P··r,',eto,'·'Z,·,l'llC'zcza ze spO.k01ll,' stnll. pOwletu:a Og,lll- szy,ch,.···· ośmiu miesięcy r. b. 63,081,0 \ I'U- u ZleIDS 1e, wys a,w " " " b k ADa"'l" wedlu'7 duniesieni.t Oarodnika. 

l \"01 OJ,. bl l 'd' 'tk' b l'" klej a tute1szy an .t:1. o'" ::i, t' " b nic.d błl:r~z9 (;zy:unoścl wmtra.k~\~, ~~acolloza bli·,wobec60,2.90,834 ru i w Ol' powie mm J~ 'ow, w g~ " w,o j'~s t 'że C:uberoi _ PoIsk:ego." wpadł !la Illyśl, by z lIu:lollÓW
, żyto przewa.hiie do '.!.2

1
J2 kop, tumeJ m~ w ,ty~()- czasie rok li, przeszłego" zIemskI - 24 lHaJątkl W eJ, b h I k' clo:t'u'('z'L A.l1j·QU IJl'udukr,wać alko-dniu poprzednim. Ceny żyta pozostaty meznllemo- dl . P t ' t tmch 9.4 C ma- I Ja 1tl '" L ~ ,< k • , 

ue. Pl.aoono. ze.: pszenioę . wyb()l'o\V~ 6~iJ5-6,671/&, Warszavla. Towarzystwo popierania prze- ~.atk ~ ugl. no~'::~:z~~of~ ~5 t}Tsię~y dziesia- I hol. Sok melonów chci~ł on 1~od<1a6, fe,r-
b,ial .. ti~6,25, pstrą i dobrlb 5,7.0-5,85." ordy, u.,, mllsłu,i handlu, otrzv ll1alo w tJ"ch dniach, J'ł ow wy 'v d' I t' nill dodawszy 1,,,0 "rarnow umu1t.V' 

... l 445 480 J J tin w stawion'l. została na sprze az za jlllen O\'i'<l,! . _ 1:>, J 5.10-· 5:/0; żyto wy?orow.e .;' -,' '.ld\:czmle~ bardzo ważny.wniosekp. \Viercińskiegow ' y N b ". być oso piwnych l kwasu wllllłego. - terlllentacFL 
wyb{)rowy 4.~O,74.·50, srednl <j,~-, ordYIl,i),90--'kwestyisie'\yu łubinu." 2b3;607

1 
rk~' .r a. y1wcaanll. Dle mogą· -/ J'ednak sie nie udała, dopóki nie dodał' 

owies, .. 2,50"':"2.81j~g,rykg5,90-4,lO; groch pólpy TT d' " \V " J.' W Y po S lego poc 10 zellla.. '. v P lb" t',. t 
ó.85..16.5lJ, cukro\vr".8 ..... 9, fasolę 9-10; ,!msz\: .J.a- upa bOSO: czora.) rozeSZła SIę w ar- P~d'azdowa linia drooi żelazuej i wangrodz-/I kwasu slarko,wego. I o Ol .t~J ~I nHm a,-
glau~,~,9Q,,,: 1.10; ol~J r.zep~kq~vy,ó--t ln1an):fj.~O" szawie wieść o upadku jednej firmy, pro· J d·' L k" l k b l' P '" ma być cyi z 30 lolograruow Wyclsllletj'ch !lwIo. 
O k o w i t a. Bknt1nem wl§kszego dowozu a przeto wadzącej handel wywozowy do Cesarstwa su- ,w-

k 
1'1. rows leJ CCI' ~O'UokPal'lknul "tygtLol'dYnz'I' -, nó\~' otrzymał 5 kwart doskon;iego alko-

i zaotial'owii.nla~, 'celi" okowity obniżyły się w trgo- k ' P d b 100 000 wv onczoIU1 W tb
b 

• i" 
dniu uJiieglym clo ~UF;!",a wiadro., Niektórzy dr- rle~n. asywa wynoszlt po o. no. , . rs, uTaksa aptekarska. Wedle doniesienia "Pe-/ holu. , , , ". .' 
Bt)'lątOl:iy ,w.!1.tq'~1.łJmi~,slę od zalmpo,w, w pl'Ze\;l- ·Wyó·tawa Iq/gienirzlta ma być otwartą terbul'gskich Wicd.," komisya, obrl:1dują~a. '. B e!',1in. W .. 1,),rasIe. ~:~Ult,eckIeJ l na pO::i:e~ 
djwailiu dlfIsz'er zhlżki cen. C u k l e 1'. ],>rzelneg wedle opublikowanego regulaminu, ocl 15 nad taks~ aptekarska, l'oztrz~S~t obecllle 'I dzem, ach partYJ pohty CZ~) ch, cor,'a.,· z ~~,~ŚCIt'.J 
kainp-fmii nOG,V'iel'dza ·dot'ychc,23.BOwe,·przsP?s,ZCZ~,- 'a do 1 11'pca 1887 l' Deklaracye przYJ' - - 'Ii b t co ucz !lI 

.t' • t maj . . u slJecyallll',e k"'e"t}'A dl'OgO::to'''''J to J'e"t skla-' ~tawl,allem, y'\V.l. l)yanl.e, '. Y" ,C,_ wY:,'-nia"żeuradzaj,.bUl'aków il03ClOWO Jes. I)1IHfJ lllZ b d d k' , ( " ,,~ ~.. ., L ,. .l ' 
śred!llma ,codo·zriwal'tuści cukru o wlelelepBzym mowane ę ą O onca ul.arca, same zas dników hurtowych materyałów aptecznych. padllle NIemcom gdy ~s, Hl/illllll UL ,,_ 0_,1/ 
IIiż w h~tach poprzedoic!J.. Kampa~ia prawdop?- przedmioty do 15 kwietnia. . Towarzystwo leś~e galicyjskie .założyŁo sta. sw~iJ u7'~qd. ,~ancler~ ,zel~~ny pO,tr~t!l .Il~~
dobnie trwać blldzie kro~ko, uiekt?re cul:r~w~lle Wystawa parys/w. Kilku przemysłow- cye fenologiczne 1 mete,orologlCzne, celem dac taki ustroJ machllll,e I Z<l,doweJ" ze ,cat.l niEH)ędą"z!l;j~te'\Vytł'aczan1em bur~~ow u~uzeJ Juk ców .warszawskich zamierza wziąć udział l d ku l nI8llJU 
<1QpQ!:OWY gruRuill~ J:>,~II!-oszQj z ,K1Jj)'Y 0 , ,~~e,Ila\y'~~ k' , . d" badania przyrody krajU w stosunku do W,i a za s poczy~a w Jęgo l ę . " , 
d h " kt O

f1ranlczen'a W wystawie "parys .leJ, zapowie Zlanej na leŚUl'ct"'a. ',: kler'unku \v ktorylll Ill~ uwydatmłby' Sll~ otyc cz:isOWl pl'llemwnrcy proJe li h .'. :.. b d ' " ~ 
pioodukófi, u1ual(konieczność ~apl'o~\'adzemR~e~o rok 1889. Majl1' być wysIane wyro y o - Farby cementowe., Chemik galicyjski p. praktycznie przemożny, Jego wP~yw: Tru. 
środka iwystą'pili z>jn'óśh/k ,7.bIOPOWą: o pl'zysple- lawnicze, srebrne, oraz platerowane. ,J: ł d b d . b t').plenlU ZI1'l. 
szenie'zat\vierdzeoia d(Hl}iuls,tet·}'um. TynH,lll:aąem . Helf, wynalazł nowe lal' ly, d.ając~ ~ię uży- no ~r zo, aze J ~o Jeg? us ~ , . ' ,. < ~ 
na rynku oukl'owy,m,: p.aDuj~ cis?:I1' i~yiko ~iezp~)- Nowa robry/w. \V zeszłym miesiącu za- wać jako farby wO,dne, p.r~edst8;wlaJą:Ge P,o lazł. SI~ umysł rowme g,enI~~ny, \~s~e~hstlu:l 
dne potrzeby pokrywano u' spelfnlautow ze ,strat~, loźoną żostala przez p: Toinasza Biedl'zyń- wyschnieciu wszelkle wIasclwośm farb oleJ- ny l mezl1lordowany,. cz~o" lek k~or)?y S~~ 
Fabryki i kqinjsj'ąllerzl ~~zJ:m!l.j~ ?e~y no~nnalDle skiego fabryka kapsli na butelki. n ch ;d których bęelą znacznie tańsze. 'odważyl przyjąć na slebIe odpoWIedzl~łnose 
bez zmhih,v;',Pla:cono'l!R pdled}'nczebeczkl rafiu~- .. ' Wina kl·ajowe. Zawiązuje się w 'Var- J~c' z';:t sil" one z wapnem.i cem. entem, skRd· olbrzymit

1
. obe,cne~o kanclerza. pa. nstw.a. dy cieDkok~ysta·liczIlef' czyli polskiej 3.071/ 2 -3.10, , . . ~lk 'd' 1- " • l oU'li ~ '.; 'li/! I 

za gr~llokrystaliczne ps. 3,zamą,czk~ ~rysztal wor sznwle SpOi a u ZIl:1iOWal, maJąca na ce u poszła ich nazwa. ,NadaJ1:~ I SIę. do pokry- P:-awdopodobllle Wlt;jC, "z Ua.stąplemolllU' "~: 
)l:~:ąli~;pqT2.62H2~ 0 fa?:yn§ wag~t1:;I\ll, 2.47 l/l! po- rozszerzimie pr(ldukcyi wiu Z owoców kra- wania drzewa, papIeru, lllurO\~ 1 t. p, Wy- BlS,ma;'cka, caly us.tl'OJ rz~~~w:.y uleollle 
iedJ'p.fl~ęffl;i worka,iUl 2.~,9,izal~amlen, 24 ftll1to)'ly. jowych, .przyrządzanych według metoayp. nalazca zamierza poddać swóJ. I.reparat 0-, i zffirame, zwłaszcza., ze v: ~zlsleJszych wa-
;Epj',"'ł'epn,edauo'<t wa.gony po 4 .. 351 2 w,:gony po Kickiego h k h t k d b zglpdne 
4.40 'Żą ,p\1.d) Na:fta, Za ńaftę amerykanską: o~y- ' • cenie specyalistów warszawskIe . I run ac ,a owy me znaJ u,Je ezw ':1 -

etlb ź~d.~:ąo 7 1
/ 2 kop •. za·funt, Celi y nv:ityk~ukaz-' Szpunty, IWl'mety(:zne do antałków. "Tel· Rozdanie nagród uGzniom szkoły zawodo.- go uznanIa. 

kieLobniżonQ, Ęracm;N'qbel: ~fia.r0wah po9;ł,:kop, lus" ,zaleca szpunty do anta1kównasycać wejdrukarskiej w Paryżu. \V ogromnej 
z,apgu,z odbiOl'l;lJTl na. PeICOWIZIlI6, pOd1'2~d~e,~r- chen.licznie ',czys,tą" parafinę, która nie udzie- sali zakładu, zebrali si~ licznie najzn.ako-
li, v;ofia,r,.oVi,'aty 'po 9, o, m, .0,. p .. ll.a puclb, ez, od. WW~HeUla, l k ' h k 

.} J b a b a pIWU na1 m11181szego sma u alll zap.ao u, mitsi reprezentanci drukarstwa parys lego, ,NI}. :rynkach zagr9,niCZJ,lYl<h~sposo lenle o re", ~8- ;J 'oJ k Kronika Łódzka. 
:'11y, uiez.tnieoione. \Vsiąka. w, drze,wo naws~~oś, a zat~ aJąc P,o oraz stowarzyszeń' zajmujillcych się ulepsze~ 

ostygl11ęCIU naJdokładl11eJ, wszystkle kanah- niem nauki zawodowej. Minister handlu l (-) Nowy kościół. W ostatniIlI, paź.
ki i ,pory. drzewa, czym .owe szpunty ab~ przeinyslll, okazujący przy każdej sposobno. dziernikowj'm zeszycie "Przeghldu techm
solutme medopuszc.zalneml dla. płyn~w. 11 ściżywe zajęcie się instytucyami ,za wodo- cznego" znajdujemy 6 rysunków ?dIlOSZtj,
gazów. Jednocześme "Tellus~' dOllOSI, ,ze

l 
wemi, miał być również obecnym aktowi, cych się do projektu nowego kośc~oła dla 

zosta. la załq~oDą w WarszaWIe f~bryka 0- lecz nagle sprawy parlamentarne przeszko- parafii \Vniebowzięcia N: P. Maryl ~ Ł?
wych szpuntow. hermetycwych, Impl'egno- dziły mu w ostatniej chwili dotrzymać da- dzi. O projekcie tym pIsze p. Z. Ktślan
wMwch p8.rafiną· .' I nego przyrzeczenia. Dyrektor Chaix, otwie- ski ,co następuje: "Nowy kościół, według 

.-~-,-

FRZEMYSŁI nANDEL. 

Rosyjski. handel .,ze~n~trzny. vVY'Yieziono 
.~' Rosyi. od lstyczma do·1 wrześma: 

.'" 1886' .1885 ,wohec 1885 
,rubli, rubli rubli l{qn.kur~nc1!a jJJ'z/}8ztosci. ~l'zemysłow,cy :ając po~~edzenie, wy~n.~at powodzenie swo- pro}~ktu opraco~w~~e~o prz.ez budowl~i~zeg~ 

tuteJsh zaJęCI produkcyą tkamn bawetllla- Ich uczmow na konkurSIe, otwartym przez Kon,~t(Jntego WOJClet!lOw~kzego, prz} ozdO~)1 
źJidźa,';,ia 116,~1'tł;OOO 18fJ,707,OOO...: 70,71tl,OOO ny(!h, zaczynają si~ z niepokojem (I) inte- towarzystwo popiemnia studyów . greckich Łódz. chara~t~rystyczm1 ~ stY,lo":ą. budowlil. 
11l'nych: .§rod:-:' . resować rozwojem ich gałęzi przemysłu na we Francyi, oraz przez izbę syndykalną; Wym~słe Wleze przyszłej ŚWlą,ty nl, po wy-

'zycia za '28,703,OUO' 11,64.3,000'+ 17,Ó6~,OOO Zabięranie robotników łódzkich na instru- głos wice-dyrektor p. F. Dubois, składają? dowlę.: wyroz,ll1;tHC Sl~ wysokosCH11 ~sztHł-.;kÓ~: '(10 '. , i .. Kaukazie. Tak pisze "Gazeta Polska." przemysłu papierniczego. Następnie zabrał I konanm ta~~~y~rr w. naturze, ?~zn.ac~~l bu-

Pl:(ldów l3,u
r
o-. .. •. .' ktorów ,nowopowstających fabryk na wscho- sprawozdanie z robót rocznych szkolnych l tern od kOlmnow fab~ycznych, nadaJ1~~.fch "';~~,~~ó~t~~,ll;1}4A~9;OO~'io7,697,OOO ',;.. 13)~08,tJ()~ dnieh,· wybrzeżach. morza Czarnego, ·może,z reżultatów osiągniętych za pomocą insty-I przemysłowy, wyłączm~ charakter ogo,lue

Bydla źa.: .·6,qll,OG" 7;896,000".'7' lJ38~,O?O wedle "Gaz.ety," Jlochlebiać fabrykantowi, tucyi przezorności, istniejących przy dru- mu WIdokOWI m. ŁodZI .. BU,d?wa kOŚC1<:l::t 
)Yyto.p

ow z
!1, '8,06,6,O{)() . 3,960,000 + 4,10o,OO(J łatwość jednak pozyskania materyału suro- karni Chaix. Instytucye te slJl w pełnym I na placu dawnego, dot~d Istlll~Jąceg?" krot: 

"RaźEHi1.'.~a 254,p8ó,00P 318,902,000 -'64,217,000 we go i jego taniość (mowa tu o bawełnie rozwoju, poniewaz oszczędności uczniów dzi-I kim co do . g~ębokośCl, a ~JlanOW1C1e tez 
.. OprócźtegowJ~ieziono jeszcze od 1 stycz- małoazyatyckiej . na Kaukazie), każe nam :;iejszych oraz dawnych? dosięgały W rokn: budowa ~ap~oJektowana w Jedr:ym z~ str-
riiado'l"wrześma: . . ..' . przyzJ)ać, ze niebawem na dalekich rynkach 1885 sumy 12,636 franków, w którą to su- i lów śr~d~10wlecznyclt, przedstawl~ła WIelkl~ 
. JżlOta 'i~rebra w monetach i sztabach. Cesarstwa. kretony nasze znajdą groźne i m'i? wlicza się 4, 735 fr., danych przez dru-! trudnoScl co do ukla~u planu:. Tr,udnośct 
. ,:':i88tL.:i[ ... "JS85 ... . wobec 1885 niezbyt.oczekiwane współzawodnictwo. Mnie~, karnię, oraz 7,9'01 fr. z osobistych oszczę-; te pokonał autor p:'oJekt~ umIeJętlll~, twa-
7302',O@~'lł'ub. 5;li1,OOO l'U,? +2!185~O?O.ł'. mamy,' że· ~awczesny jeszcze ten pl'ogno- dnościmłodych ludzi. Mówiąc następnie' rząc plan odznaczaJący ~H~ w'ygodą 1 ukh-',Przj~'ieiion~; wciągtl. pIerwszych osml,~ styk'dla fabrykantów bawełnianych w Kró- o szkole Gutenberga, założonej niedawno I dem artystycznym, SWIątyma ~a~roJekto-
niiesi~cY:"···18'S.'~ .. ','r885' wobec] 885 lestwię. K()[llu bowiem dokładnie są znane I przez izbę drukarską dla terminatorów wana w stylu ostr.ol~kowym, z uZyClem mo-

" waru.nki naszeJ' produkcyi, ten przyznać I drukarskich, p.,M. Dubois wykazał pozy-I tywów do O,zrl.obleula zewnę.trza, czerpa-rubli !'Ubli rubli, k' d b d 
musi że dużo jeszcze. wody upłynie, zanim I teczności tej instytucyi, przypominając je- ny~h z pomm ow a wnego naszego u 0-

. - akli~atyzujacy się dopiero przemysł na· dnocześnie, że organizacya nauczania fa- wllIctwa, ma być wykonaną na ~ewnątrz z ~:~~~6;·~~~:. ~~;Ś84,(}9~. 04,948,.000 + . 436,000 Kaukazie zdoła stawić czoło przemysłowi chowego, jest dla przemysłu francuskiego cegły be~ tynku, z, zastosowamem cegły 
P19dów8u~9~', •... ,... tutejszemu. W. każdym· razie j jeżeli wia- wielką kwestyą chwili bieżącej. n~odelll~w,eJ do gzemslaw, .OZdtób

k
, . PkrzetZl'Ocz~, 

h j pór"'" ,': dOllloś6"Gazety . Polskiej" posłużyć ma do Telefon i telegraf, Sprawozdanie z Ame- pma r I l poręczy ga eryl, a Ja - o WI-1~~iOb6w.:ziilł8,j53ą'Joooi41,503,OOO + 7,135,090 większej jeszcze. dbałości fabrykantów na- ryki przesłane zarządowi telegrafów belgij- dzimy w katedrze we Włocławku, oraz w 
~ł~l(.~a-;,~:,.;~~,~~~;~gg 50 ~~~;ggg -= ó i:ł~::~~g szych o' .możliwe doskonalenie produkcyi sldch (z. dnia 30 kwietniar. b.) donosi o innych budow~achwykonanych w naszym 
k:ze:::~9 ~7,()i~Od247t~67,~PO . +2:201;000 en mas.ge, której wzory widzimy w Ł'Jodzi,- przeprowadzeniu dokładnej 'rozmowy tele- kraju wyłączm6.z ?egły. 'Vnętrze przed. 
PrÓcz tego pl'zj'wieziouoJ~s~cze w tymże rejestrujemy ją dla użytku stronintereso- fonicznej pomiędzy New-Yorkiem i Chica- stawi sili) poważ1ll8 l o~azale zaraz~lll; pod-

cza:sie:.'·:."" . "c'.'.... ...... .. ... ,. wańych; . go (1,625' km. odIegłości), podczas której niesenie o kilka stopm prezbytenu:n, d~-
"'z!ota:(f,u'ebr-a"w lholretach i sztabach: . XI wiec przemysłowców górniczych Rosyi przewodnik przejmujący jednocześnie fale zwoli pobo!nym stojącym przy weJŚCIU, WI-

I'" ".', .,' " . ~I zachwiały sili) podstawy etyki' zaczerpniętej wie sofistamI nowożytnymi,' autor francuski, zjawiskach ionego:'odzaju, te one toohja-
W · ...' ,w religii. jest mniej iasny i zrozumiały, W obronie I wiają się w hist,~ryI. Listy: Z ' .. ' .. ~rszawy. Funck-Brentano mówiąc to nie powie- sofistów greckich, przygniecionych brzemie- 'l'ę myśl rOZWIJa, Roch~ll W swem, wa-
-~ dział nic nowego; wgzakże z tego powodu niem potępienia Sokratesa, a po nim PIa-' żnem dziele? a ?bJektyw~le, stresz~z:: Je l? 

Herbert Spencer napisał swojill etykę, a to- tona, napisano już bardzo wiele; szczegól- I Smoliko.wskl, ktory od Sle?le ~zylll Je~YDl,e 
Stuuj's;, .krytyczne S~werYlla~molikow8kiego';lJPol- warzystwo Lessingawyznaczyło nagrodę, niej angielscy badacze, z Lewesem na cze-j autorOWI zar~ut opuszczema. wlel~ w:azny?il 
aka ,w I>~eśni". Deotyply .. pramo.t ,!"~uDda: St~. kt.ó,rej .owocem?yła ~~Momlność niezależna" Ile, ~yn~eśli ich: naw,et na' piedestał: ~je. I dziel, tra~tuJących 0, ty~u przedr,Illo,Cle" .. k~e
nówiil\topoetki, . ŚWIat I~gendowy l Jego p~alYdzl- Glzycklego. KIedy Jednak .autor marzy ó podz.lelaJ:ł.c tego. skrajnego sPelu, powledz16c IdY wlaśn,le ten a, ntol plzechwa.la SIę, lZ za-wÓŚÓ. :..... Owoc. konkursu dramatycznego Imiema .. ~ ł 
. Bo<tlislawskiego. '"Larik" Jana Gadomskiego. rasach świeżych" majillcych odnowić zużytą: jednak można,iż dziś. są onj oązyszczeniz dnego me Op~ŚCl • .' " 

'" '.. , i d cywilizacyę Erancyi, wypowiada jedną z tych ryczałtowych zarzutów, jakie im niegd~ś I M~tery~~y Jednak w, kazdeJ gałęZI ':16. ~~sza.,~lt,el~lt~,~a 1i'~la~~ bal~z()posa ~ utartych llledorzec~ności, nasuwaj~cych myśl, czyniono, pomimo to p'l'zeciez, porówuallIe i dzy l, myŚlI g~'?madzil: 8H~,.w tak olbrzyullch 
dz~el; ?~yst9, ,fi:J~~,~,;: c~n~J .tr.~śCl. . w" ,~b, ~ ! iż ucieka, się, do niej .. , nie wierżąc sam w z sofistami II1YŚliciel.i tak powIlinych, tak I rOZillla.raCh, lZ zarzutOWI temu Illożnaby 
cnym WIeku, prz~ I?ZWOjn na,uk l?!~yIO ~l- skuteczność lekarstwa, jakie na rany społe- pozytywnych, jakMill i Spencer, nIe może, przyznać. słuszno~6 wtedy tylko, gdyby 0-
<lf .. .Ycb,;?d. ?hy~,z!,; :Ja~ie .,0

11. e .a,a. ~ąk śWlat~{a-1 czno, ohce przepisac.Historya ludzkości trafie do przekonania, temba.rdziej, gdy me-l puszczellla .uczyDlone były w stroIluej my
kI,e ],'z1;1yaJwnĄ »,sz~kklel ,.tZJf1:WIS 11 psyc o.o:\pokazuJ'e, że te owe śwież, e cywilizacye. za- toda J'ak~. SiA J'edni idrudzy,poslugiwali, śli, lub tez gd·yby.pominiete zostało J'a.kie . , . fil 'fi . '.. e li a ywna coraz mUIeJ' '" " , 'Z 't< , I '1-' , ~ glązn~";,,. ozo,a sP.... .. '..' ;!< :'t . "d k i szczepIone na gruzach m1ast wyrzniętych, Jest wręcz przeCIWIlill. . ' dZiełO p.Ierwszolzędne. . 
zaą!,nV~,;n.la UIl;lysły. ,'. ,Ilobrze Jes " )1' na \ rozpoczynają si~ od abecadła i· stąnowiill Drugie studyum p. Smolikowskiego ~m} Tl'zeCle studyuUl p. Smolikowskiego od-
znać. prace ~ tymk}y.l'un~u. m~Śh?le I ~a~ ogrąmnekroki wstecz postawione. muje się usiłowaniami sformułowania zasad nosi się do dzieł Ribot'a: Chol'oby pami~. 
W~~~l,c,~n~ch ,1 zad~~ll~ ;za,pn~Jfmlem.ab~; me Ze świat dzisiejszy rzeczywiście cofnął bistol'yozofii, a głównie uwieńczonem dzie.1 ci, Choroby woli, Ohoroby osobowości, o 
lUt naszych cz~t~}If~~2,n, W~Ht~. na Sle Je Pll się pod wzgl~dem moralnym, a ·przynaj. lem niemieckiem R. Rooholl'a: nie PhilO-1 których wydaniu w tłumaczeniu polskiem 
Sewel'Yp, Srn.Ol.l,~,.:?w., .. 8k~~,V!.;,. :.,tlkU, :tll, y~c p ~miejt że. ilość zbrodni. zwięk~za ~i~'dągle, 8op/lie d~J' Ge8c1li~l?te, w .. k~ó,r eu) autor usi- pisn:1iśmy w S\VOinl, c zasie. Autor, n~n. ajl}c 
k~ytycznych,z~r?m~dzqny~ ,w Je nym o Jest to. fakt ,statrs~yczme dOWIedZIOny. ,Po lUJe sobIe ,zdobyc s~anowlsko bezstronn~" k?,ll1~cznoś,ć oparcia psychologii !la fizyolo
~lk:? ,' .. ','" .. '," wody ~ego pr~ec~ez są bardzo skomp!lko- us:er~gowac w 'pew?en s~stem~t :"Szy&tkle I gu, ząda Jednakże i uwzględniems metody 

V{. pl~rw,l3zeJ rO,~praw,Ie autor zajmuje Sl§ wane.1 rozm~lteJ natury; wpływa tu llle~a- P?JęCla o ~lozofil, hIstoryl, ktore.1, twórcą 'I odwrotnej _ co rzeczywiście trudno zrozu
wylączllle t.eor'y8;~l, Fun~k-.Brental).o= .Ąu~ w0dme OSła?Iell1e zas,ad e~ycznych! ,::naJą- m~ był am Volfal~e, am na\~et VICO, ale mieć, gdyż byłoby to ponieklld tl~macze: 
tor ten ~ode,m. .zLukse,mburga,. p. I.'zlJąl. na-. cych 8weźl:odło 'v: .. wlerzema,ch relJgIJuych, kt?r~ spotykamy memal ,w naJdawn~ejszych II ni,elU przyczyn przez skutld. Od, d.aJąc za~ 
rodowośc francuską, OSIadł w. Paryzu Ja~o ~le, wpływaJ tli' takze trud:~lOśCl bytu, na~rę- dZleJopIsac~, ~'ozrzucone, 1 ukrrte, lll~y me., WIelkie pochwl1.ły pracom f~~ncu.sklego U~60-
p. r.p,f;,:e.,s,o. r., p.r.a. W .. llc.,.J1ftrq.dow.ego .. 1 prac~ a WOJ. e zen~e S~OS.U?kÓ\V ekononl1cznych, ora,z WIele I tal w .ka,Iluemu. ,Pl'Ze?leg P0.lę,Ć o hIstoryj,: nego, robi słuszną uwagę, I,Z mewoIno Je~t 
po .francu,$lmogłasza. ~a~kolwlek Jest on z mem~ zw!ązanych przy?ZlD• Na, lCh zła;odpowladal p:zeblegowI w~zystklCh pojęć in-: PO:t.yL,}'lVuej wiedzy wychodZIĆ P? za gr::n~
ą.~a,nas;sym~atyczny~), JUz, z tego powo~u go?ze,me ,Dl? starczy religIa obowlązku, . ~ nych. W kazdym ~aroclzle u:vażano je PO-I ee faktów. Pmwda, jak. S!USZll1B dOWOdZI? 
~l1epodobn?:, ~1~:~godz1C ,na Jeg?poht~ozn?- kt~r~J .IllO.~l Funck~Br~ntano, a tem mn~e~ I cz~tkowo ~e stanOWiska teologIcznego, jako! nie jest ani na.ukową, ant til?~oficz,ną, am 
nioral~e ~~o~·y,:e.,St,~dya,.~, mm p. S~noh~ ods~I.ezeme stal'e90 ŚWIata przez rasymme~ ~zleło Boze. Tak b~ł~ ~v świecie staro-· pozytywną, ani oderwaD~, a~11tłeahstyc~m11 
kaw. S.,kl ,ąZ,le.I.I .. na d'Y~~. c~Z.t}Śąl, tl~9. ~o.wme d~ ?ywlhzow.a!le, ~tore ws~edłszy 'V! warun~ll zytnyIU, .tak b~Jo w S\Vleme chrześciaflskim.! ani materya1ist}'cznll!, ale Jest zdobyclem 
p~ru,szanyd~ .prze~~lptoW: ,,9yw,lh~acya ~ Jego cywIlIzacyl, popełnIałyby ll1eZa~Odllle N astępn,le dop~ero przychodzi okres dru i, faktu. 
Jej ,pl:~~a" 1 "SOfiŚCI greccy l sofiŚCi w8pół~ te .san~e przestępstwa, zaostrzone Jeszcze występuje w 1l1:11 cZ!0'Yiek jako motor gfó-j Niep'odobna jest, ~ze~zywiśc!e czasem za
czeSll1. \. '" . d~:IkośClą swych lllstynkt6\V'. . • . . wny, ,stwar~a ~Ię pOJęCle humanistyczne spo- I trzymać biegu. myslI, . Jednak~e !lanka. po-

F\l'Pc~·Bl'entano krytykUJe ohec:ąą, cywI- Zresztll, Funck.Brellt~llo mOWI tu o :a-~eczenstwa l, hl~to:ya uważaną już uie jest! I winu[t staranUle oddZIelać dZledZln~ faktów 
lizl1C,nl, franc4~k~; )~ .. powo~u wZl'ustaJąc~.go rasach, których wcal~ me zn~! zdradzaJąc l J~k? w~lelenle lde: ~oskiej, ule idei ludz. od dziedzinyhypotez. 
pl'ocentu',zbro!iPl lsamo~()Jstw, oro.az~m~o-tym ,sposobem ~wą, 1119zgodnosc z pozytyw- klej. PIZy g!~bsz,eJ Jednak znajomości Pl'aw! 
nego pOZIOmu moralnOŚCI powszechnej, zą- :n~ml;P?glądaI;lll WWk1J;, '. '. rz~dz~cych zJawlskami świata, rodz~ się I 
da. więc, aby. kształcono zu~ysł ~loral_ny ~a , lV~OWląC: o ,sofist~ch greckICh; pOl~ownywa·~oJęcla nowe, dochodz~ce do przekonania,'j 
l'ówn,i z u~yslem, przyznaJąc, ze oj)ecme Jąc ]ch, z ~ll1em l Spencerem, ktorych zo- ze prawa te znajdują swe zastosowanie w (Dalszy ciqg nastąpi). 
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dzieć kaptanó (i7 sprawujl}cych. o,brz~dy re-
ligijne.Należy,.też ,l~a:n.zazn~c~yć um~e- . ,. KR0:NIKĄ I giczne, zastanawiaj~?. się . wszec.hst~on~ielLee9 7~/8' VVa.l·pCOp3 313 Rowla.nU 8t/Jl, Donule 4.0 
jętne ugrupOwa.nIe weJ~.c do kOSClO.ła, me- K Et A j O W A J l A G R A N ł C Z lilA.. nad problematem relIgIJnym. GloW1l18 Je- t Weston 83~" Double ~ zwykły g. 12, 32" 116 
zwykły iukr~d zą;lgx~tYl.z:urz!}cIzen~em oso- __ . d~a.k bada on go ze stanowiska 80cy010- 1 

yds 16X16 gl'?Y t~anlny z 32[46.178, mocno.,' -
bnego pomleszą:.enul. ,dla g)~chyc.h p. 1". zycho'- .'. '- Warszawa. SubwenCIJl e Miuistervum gl?z.nego1 ' które jeśtnajuow.sżein; Nie na. ~ Ile N.elw-Y8~/rk, l) ,listopada •. ·,.Bawełna <JI/s.w:i:. Or 

ilz!}czchdo spo,\V,ie~j. (0A'~n\ll w~p::miałę .Wla y.,posta~I:OIl,~ !OR: przyszły trzy sub:/. .:' '" 'tS IU~ .~c , Sl~ co do ~eJ, "!zel'elzgo- B a w e ł ~ Y prZ!W18ZI?nO w tygodniu Jlbi.eglym a d oś . t 'ł :. - '.' J .: lezy zreszti> r" .... . '. '1 lU, U 2' , •• 

wejście do kościola'poazl.:emneg~, zaproje- wencyę, a mlanOW~Cle: warszawskiemu to-; n.oset P~~l/8ztO{jCZI ,K.tor~ a~torchC1al prze- d~~szyBtklCh portow z~Ią,zkowych Z71,OOO.lie~ wy
ktowanego pod 'prezbltenumaz do nawy warzystwu zach~ty sztnkpi~knYdh . .1 750 rs.! c~~st,awIĆ tyl!l.pra.c?~ najnowszym o 1'eli- ~~eZlC)DO do, W. Bryta.n~l 107,000 ~el, do Iq,du lita
popr~ecznej,. ja~t~~;Dł~,z~jkłe,:l.praktyczIIe muz~u~ sztuki 15,2~0 rs., orazna.'utrzj- i:81t, Pl'zysztosc~, ~roznylU. i., a,~u:zna?Z?Ylll '. <>083,000 beL ,;.apąs:663.000 bel. 
ponlleszczome a-dlbony;. ',' .... man.leC?lv?du botammmeg9 14,230rs. .' !pr.~bQm kQ~l?romIS~ z r~hgHI~mI ;lstmej~ce-

(_) Tymc~asowr.~,zzpitał ~la chorych na Pm'sczen Lutra: . Pisma, ~arszawskiedo- ! mI:. ;Lec: me. nalezy wrllOS~Oyfac> aby. nie-
~'ELEGRA.MY, GIELI)(UVE. 

oSp!i)urzą,d~tl;ny. Jest obec,me przy ulicy ~lOSZąO ~zn~lezien'iu ciekawej pamil1tki, t~ rehgl.lnOśc.był&'zaF:zeczeme~wszel~~e~o 
, .' 

Konstantynowsk~eJPod N; 32L Dom ten J,est orygmalneg~ pierścienia ślubnego, re-' dQgmatu·.l. wszelkieJ. P?\V~gl; . frzer~zn~e Giełda Wa.rlzav,(ska. 
jest jeszcze zam~eszkały, zatem przekształ- ~opll~tora.' Marcm~ Lutra. Nit. g6rnej czę_lpan GUYłl:u za~tanaw~a s!\}uad tem,. J~~~e Z~dimollkońce:I!l gietdy. 
cenie go lla.sz,pltalpol!}czone jest, z trud _ SCI pIerŚCI~)llka, mHlści sif,il: krzyż z rozpif,il-: ldee roz w!n~, SH~ Z \VIe1kl.ego, lu:h~ rel~gIJ- Za weksI. krółkoterminDwo 
nośCiamj. Tymczasowo urzlłidzollo dla ch 0- tym na 111m (Jhystusemjpo bokach widil(~" nog~, kt?ry:",poz~wa;r'",'Iudzk?śc 1. konczy Uli, Berlinźa.loo mr. '. : '. 
rych . dwa, .oddz!elne ,pokoje, do których symbole Męki' Pańs~iej,' wewnątrz za.ś . wy. ' flW:OJ e . dZIeło SZkl?8m głównyc~ hypotez" Londyn" l IJ. . • 
miauo. sp~.'o.w.adzl.6 w, czora.J· dwóch chory'c' h. ryty napis. '"D. Mf"'tino Lutro _ Oat'ai·l·~:·~etafizycznychf ~t.o.re, podług, mego, zltstlA- "Pa.ryż n'WO . fr. " \l1"- do t l n Wibdeń .. 100 11. • • ,; 

WO.statlilm .. numerze. nadlriieniliśmy,' że,' na r. Bo.ren.15. 25.'" Autentyczrość tego za.·1 ~ 'Z . gma y re IgIJlle. 
d 

b tk ul ,. .. Za papiery pańsIwowe: . 
olilpa Sl§ zmmeJsza, . OWładujemy się jednak Y u nIe moz.e ega6 wątpliwości pozo-! . . .. ' LjlłtY. Likwid. Itr. Pol. - . . . 
o~:~ą~h . komp~tentnyc?, iż rzecz przedsta_ sta§e on b.owie~ oddw1!st~ k!lkuń~stu lat \ t El, E:G~R 'j,M .Y· ._:'>,': :~OB.l'o2i.WsohQt!uill . . . 

. :Wla; Sl,§lllaezeJ.W CIągU trzech ostatnich w. rę~ach rodzmy N[!rklewlCzow, spokrew.-'·· - lJi~ty Zo.s.Zieti\: z 69r;Ser I.' 
diii'ze~~,łe9~ . ~yg04nia, zanotowano mniej moneJ z.Lutrem: . ." .' .... ·1:, Peiersbur ·7 Yt'd .' .'.. . 'Li~tyz~U'i'w!:~: ~e~o li 'wy~~dkow sm~erteln'ych . ,na ?Spę;.co.da.lo '.llanekmy sprow~,dzane<law.niej z za~r~. §~it ~g" .. " l~ ~pa a .. ~~~erał-maJor ""n 'Ił': 

powoa do. mmemama; 1Z eprdemla'uśtaJe. ,n.lCy:. dla,.magazy?-owdaillsklCh, wyrab1aJą: .' X J~bO Cesalsklej MOŚ.Cl n:SląŻę DoŁgo~" "n' ::';Ut: 
W gr':lnC1e rzeczy grasuje'ona dalej,: z 1'Ó- SIę :,Qpecme na mIejscu i ~hajduj~ zbyt po: rukIJ mIanowany został pO~tf\lIlpl'Zy dwo· ."" )! .. IV, 

~nlJ: SIłą; zaleca się przeto mieszkaiicoill prowl~cyach a,na\Vet w C~sarstwie. ':,; .1rze :perskim. . . . ..... ,.' Lilty Zut. M.LOd~i g:r. l 

'jaknajv:iększ!} ostrozność i ,~tar~nnoś6, zwł~- Cl~~7'oby wysypkowe, j~k . .do~o~~·łlM~dY:'r l:·.Petersburg,. 7>listopada.' Na pitkowem ::: :: :~ i}f 
szcza, .ze .tempera~~r~ dosc CIepła, ~przYJa c~na w bardzo z~ac.zne~,~Icz~Ie U.d~l~pll zebraniukómisy(ta;r :D"'" ' . ~ ·t:"' Gitdda Berlińska. 
rOZWOJOWI epIdemll~' . Sll2 pokazały a naJwlIjceJ szkarlatyna, cho- [. . . , ....~. 0\V'e] .reprezen ane'f Banknoty rosyjskie 'ZlIra'Z T, . 

.• (~) ... l. Ó~.z~ie prz.edsrębie.rstwo. tramwajowe cia.~ .prz.ebl.·eg jej. wyjątkO.WO tr.lko'·' b. ywa mlUl.steryu
m 

dob: panstwa.t,pla~tato~:~~ " n DII doat. 
angazuJe JUzw' W'arsza,wle słuzb'i).t:ramwa- zrosh~ym.. .," " " chmlelu~ obstawalI. za oclemem ~agralllczk' Welnle lIU Wa.rszlI,wlj kro . 
jawą. Anga~owanychzobowiązano ,do spro~, Z~nla:l.a ,1·u:ck.u J' pociiJJ.gó;WJ" nastijjp'i: .ną. .. ~e~o c~~ielu w,wysok()ści, rs. 10 :w zloCię~: . .t>ete~,aburg~: 
wadzenia si~. do Łodziniezwlqczn!~ po ~szys~klCh k.?leJf1~h, z~ll1emJiL~,: '~. ~Y~ód 'j:)Uda •. ',Dot~d kóniisy& :nie :orzekła. w 1>. Londyn kro 
N owyni' Ępku. " Moźna stą~ ~wIi.os16d~ rp; Jąt~k ~tanowL~ro~~, ~o~ka, na' k~oreJ 'bI~g tym przedmiocie stanowcze', dec z . " " dł. 
boty około budowy tramwaJow rozpoczną PO~lM.ow w sezome Z1ll'IOWYIIl. ". me ulegme D .• :"d' ' ".' ,J. Z y1. •• ,,'Wiedeń kl'. Bi~ w krótkim czasie. zmIame. ",. ,; ',' zur zęwo, 7hstQpada~ (Ag. połn.) MIDI- Oy.skonto prywa.tne 

..... ' Giełda Unidjńs'ka; 
Wilksle Il~PeteridriJł"g ... 
DyskonŁo4.. 

in.sil 
10.47 
41,75 
.84.66 

94.75 
99.26 

101.-
JOO.90 
99.75 
99~~ 
98.40. 
.\ls,sn 
96.2ó 
96.40 
96.50 

51.65'(1) 
10.49 
41.81) 
84,.7& 

94.25 
9S,26 

100.90 
100.90 
99.70 
99 .. ':": 
98.40 

,98.30 
9625 
91)35 
96·60 

193 SO. ::'9S.liO 
193,26 193.26 
193,- i9325 
192.50 192.65 
19180 191.75 
. 20.421/2 20.42 

20.2611 20.~6 
163.20 :l 163.1.0 .' 
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(-,-) ,PrzemysłowcóW lr/JkDdzielników, któ- . O!·anż~l·yll''f1-~u!collJ.a. Jeden ~. przyrod- st~r bułgarskispraw~agraI!iqznych,Nacze
rzy mą.j!ls,.zamiar wziąć udział W wystawie ~l1kow :plel~gnuJ,ę'.,naJrzadsze rośhnyw ':ce- rWlCZ, l'ozesłał do wszystkich pl'zedstawicieli 
ubi01'q.W, meblf,i pOt1'zeb ,.~qPJ.o,ipyck, ur~lJl- Iac,h;ll:apko.w~ch. . ,. , . . . ..,. wielkich mocarstw w Sofii n.otę, w które' 
dzoneJ w warszawskleIll .. lDuzeum przemy~ TI am!p~7 t.1! zbo~a rumunsklego wysłane prosi o ·k·· k d d t d t :b l 
sIu i rolnictwa, . zaintei'esuje' zapewne wia- przez Kowel,Warszaw~, M1:a;w~ do Gdal1'- "k;' w~. azame an y a a. o. ronn u - ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 
domoś6,żedekłaracye pi'zyjmowane będtll ska, pr;.lechodzlJ:' tędy.w zna.cznych ilościach. I gaFs lego. DZIENNA STATYSTXKAlUDNOŚCI •. 
jeszcze l?r~e.z ~ały ty~zień; zatem. ci, 'któ- - S2.~ołyhandI~wei,Ku~afOrowie 'okr~;1 Tyrnowa, 7 listopada. (Ag. pół.).' .Agen- Urodzeń.~d d. 2 <!o! dólistopa.d~ wt~ąZIii~tibyło 
1:zy. Sp62;ll1h sl.~;~a plerwę~t,termm, mogą gó~: lla~ko~ych,Jak p~szlJ:"Now::V~e1ll:,:~ya Havlts.dono~i, .że nazębraniu tajnem' W p~rafll katot: Dz~eOltywyQh 74, a. mianowice:: 
obe() m e . skor:l:~stac z odwłoJl:l. " .. otrzYUluJ,ą lIczne podama o utworzę~:l1es~~.QlwieczorIl,ei:u:zgroinadieil:ie. 'zawotowal6 6d~ ohlopC!~w 3~, .dzlewczą,t 35, ~ tej liczby dzieci ślub-, 

· (-) ~rogali: ze!azna f~brYff!1O-ł?:z~ą. !V 2oha~Utl~W~:~łrZyy, ~z~oł:c; r~~nach:. :E powiedź na mowę regencyi w której to od- ~'~~j ii~~~~e~~~%~\ ~:~i':ifub~ycli°~~onYQh 1, 
cI~gmemu a: cy] z dma 3 . paz zIermka r;~;- o w· a ry an '.' e, en z a, .. , . d' a' k' . d '., k' . w p,,;ralil ewan~. DZlIJClżywych 31 a mianowicie: 
b.; wyciągnięte' zostaly 'następlijlJlce NN> b.ryk.~ntó'6" gilż . w' Brześciu-Lit13wskim, ogło,_pO,wle Z1.. ~lę, uje rZl1l O~l za. l~runek chlopcow2~)!. dZlew\lzą,tll! ,.E tej.liezpy.dżi!,!ei Śluu
l,OUO.rp,blowe:. 301/10' ,5,201/

10
, 9;a81/9~;Slł, IZ 1~ /odldochPt;1.uczystego przeznacza sprawanll krajU podczas meobecnoścI księ- nych. 3It Ul~sJ~l?nyeh:- tobe.i:y:wo ' ul:QdzĆlnych 5, 

lOO.rublowe: 10,059, 10,047, 10,754, 1,1,12~, 1l!1 pr:e.nne . a kupujących:3egQ, gilzy \?q ~ł~ i:qzl;ll$j,mja1:,~e;pl'z,ystą,j)~40wyporup'ą-. w tej hczbleslubnyeh O, nieślubnych -.' 
11,187, 11,316, 11,425, 11,70.6, 11,707, u~ektorych Pll~ełek. bę9,~ wkłaąanepaplęl'~: nliJ' ąceg' o~' Geszó~v' "Iuinister'ska' rbu. "m' i, "Star~zakonnych; Dzieci źywyoh 15, a mia.nowioie: 
11 748 11 905 ki rublowe. ' '" ," . ':' (,I'. .:.' , '. ."". " ... e~ł.ąpcow 12, dziew:cz,!t 3, z tej liczby ślubnyoh 15, 

· .,.- _.,. '. >.... ......' ..... u k ·1 .. ·· . ,1'''"1'- , . :" .. '; ':1' zamll;trzazą,:dać l!;wolmema ::,' . n~eślubnych-. N~eź.ywo urodzonyoh. -w tej li.m;-
.~J." .. ,}Lrcytac}'a.,"Dma 1,1 h$t{);pad?,r~'b; """:'"':.Jler:C,09,la;~~,~,olzy AI!h,proIesonwy~" . ,,,,~ .. ,;" ..... ~ ... " " ble ślubnych - meslubnych - " .' 

(we. czwartek) :wJódikim>;t'1rzędziea:kcyzo~ cZ~Jn:y mme.r.~lpgllw<uniwElrsytecieJagie- WI.eden, .. .1.11s~opada.,; (Ag~~cya póln.) Małże~stwa za.warte wdniu.6 i 71iatopada: 
wyru odb~d~ie si~ sprzedaż 2~,593%.hez,- lonsk!m, członek czynny. akademii 'umiej~- Do "N.eue frele ~p. l"ess~ _ .dono·szą,z Sofii.: o,!~:~~fi! katołl?kiej 24,. a. mianu~illie: St.n .. n~sl~~, 
wodnego spIrytusu wdr'odze licytacyI 'pu- ,tnośCI,· zmarŁ w KrakOWIe, .d. 4 b. m. ,Wskutek zaszłych w Flhpopolu rozi'uchow KM ·c· RA~to,n~~!! MarszlIo!ek" Ml<$at ,Mora;~y; 
b
'. . k' ... d ..' ,'. Curiosum G t . . k Z' '.' '. '. ' . . .' ,~aryannl/J . l)g!Lna ą".A,ll,tonI G.a.woroslu z Jozefą,. 
llczneJ, tora rozpoczme SIę (I; go Z;lnIe h-' . ':,' azs~' memIec a". uS-' :~li:ręg'fihpopolskI.ogroszono wstanie oblę- ,W,iśniewśkq" K~,ol Ki~lerZ NatalilII Kwa.st, Antoni 

10 rano. ' cauer,lll der leue Helmath," wychodząca żenia' Odn Ś" k " d' .' . , Mitem. z Antonin!! NOWlik . Walenty Pertala. z JÓ-" 
(_) Dwaj pokąsani przez psa wściekłegQ, w Stanach Zjednoczonych, 'zamieściła za- .,' . .' ,,~,~y . I?Z, az, PO,: .. plSan!c,l . prz.ez l.~fq, Pod,1iiewozyńskl}, Mi~ho.ł MatecI? .t JÓEeflllPel, 

:wvsla,ui niądawuo'do'kliniki' dra BruJ·willa'.b~:wnJ artykuł -pod tytułem: Polacy w o_.~ara'Weła:wa~, .•. :pla i uchylema H~eSIlellJa, Joze~ Wlilerka z Tekli} ł oselt,. WOjClee.~ Cyra.!l z 
~ . , . ~ . . . ,,,' b' 'Isk ' . " P' . d . ". .' St b 1"-" .. ' 'b ł' 'd MarSll,nn~A.damc"ewBką, Fl;'anClBzek TWlnskll/: Wa-

W Warszawie, wroClh w, t)'ch dmach 9,0. ec po O~Cl. oml~ zy lllue~l dZlwoIl!,- I ~m u ow pono.wme ?ro owa oprO\va"I leryą. Michafskq" Andrz;jDenysr; ~arYl\nnlł Ma.de· 
Łodzi zupełtliewylecż~ni." . < ,..".gaml, :\V!'-ruul,uk?w.any a~tyk~ł opIewa: ,,?o~ I dZlC ~ozgody: ~ 'Ilaro~umienia" pomiędzy I Adam ęflljcar z~arYa.nDlł,'SzczeczyńBk~, .Wojci~c~ 

(\':~ },4~arłow;lOdZt W ~.tJgOdlllU llPJ~~. Jacy, J~st to. nar?d, ktoreg~. kolebką, Jest stronulctwami, rokowania. atoli si~ nie poJ ~o.stu~~ali:K BroUlsla.wlll. Rzepeck/}, WOJ~lechWło-
glyIil.lt'l:l'd.n.ia. 'T'do 74is.to.pada'w. łą,czniecAzya 1 nalezał kIedyś do szczepu mongol- wiodł M' P . t ' k ar?~j :J~'d a~ftrzynKą"i\lIohalCkZ8.k.J' .' Fr~K(l18l\~~ ~a.r~. 
d

. . d .. , .' .. , .' . . .l skiego Pod d" k' "1 d' b 1< y. aJor amca zaopa rzony przez Ucl z a wIg/} o.cz~na.rzy, ozef ammskl E 
~leCl O lat'15~ katohkow 67,ewangeh- '. czas w~ .row l., u, ?!,_P~zY"Y,~r ,<'b.w· '" .,,.,..'.'. .,4.1ek.so.lId,rq, S1;!lfirek •. Min'ceJiAialickir;Emmą,.Re'; . 

kow 37" izy.dów 16, ";:;"raze~120;; doro- on w okolIce przez gIerI?ano,w zaIUleszkałe; ,,~ą .. ;peln~ru{)C~lCt:v:O udał .Slę tloBU~~t6r, 'Władi~1aw Sobaia. ~Zo:fi/}Augastyniak-,~;n 
slych: katóhków 12 ewangelIków 6 żydów a wymo.rd~w,!lw~zy . kraJO'wcow l przywłasz- gasu dla przyW1"ocem8i tam leg~lnego p~._ Dyks.y z Jozeflll WoszczY.~5k!!, Toma.sz :Ł~goekl. z 
5 _ razQmc23~\·';·:;.' c,; ~./;,,;'; ., ,t,:. czy'l ,SOb!B' ICli 7.IemJe." rządku." . .. Ma:) anną, GoslawBką,) Ema.nu,:l Jeske zAnt~nlUlj 
'O '1 , .. "~ ,,. ",'.,.,'.. ,,7 ,; •. ,', ' .... 'M "d'" k" t t t I f ' .. . MIIJkowskq" IgDacy Zakrzewski z TeklJł PawhokJł 

go ,ę?1;,;z~~d.o','w. tygodnip. ubiegływ. 'd" .-:- '. ,a. ~Yl~le .o:",ar,Ys wo e e onowe urz~- ,DzurdżewD, 7 listopaą,a. (Agencya półn.) Ferdyuand Wedel' z Bo.~o.lią" Cangel,Lecin Fryd~ 
sto czterazzesC't t1'Zy osoby O 47 ihIiiej' a~' ~a: specya ną SIec telefonową, dla przeno- R db ł k' ' .. ' "ł . .._ .... ' .. . ryoh z FranCIszką, Ką,dzlelo. 
niżeli w;"tygodniu .'orz~dnim., Śrniettel- s2;enia śpiewanych oper abonentom. . zą u gars .1 por2;uCl .myślu.:mlllęcl~ illfJ.W p~rafii ewang~lickieJ 11, a. mia.n.owioie: Bogu~ 
ność zmniejszy'la ·si",.ILP , •. d " d" ." """;Kronikli sadowa. Ozy akt spółki u- l wdalszYlll· CIągu obstaJe przy'swym:.'pro- ,,?,Il Se~.del z Pa.uhną,. ~otz, J~z~f Rlchter z Ka.l·O· 

.i .0'0 • ~'",:l?omlęzy' z!e~m~o d', 1< •• ,.v. ,'.," . . . , . W R' l" .. .., h~ą, HQpner, J~uGotheb SchmIdt z' Kar<lliną, Ha.· 
43, pOm11il?zy dorosrl:w"~,o 4 wypadkI smler- .zla:lO~e] pOWIDlen b.Yc wpIsany do kSIęgI, gr amIe. .' ,", ume.ll zaszłypowazne roz- mach .. z Miillerow, G~sta.w Maj z J uliannq, Llluke, 
telu~:;~f.: " . ,:""" .. "", l· WyWIeszony w sądZIe handlowym?" Ak.! :uchy. W Burgasle ogłoswno stan obl~- EugemuBz A~tur Erw;nKunert, z Lind!! Olglj Ma-
, (~!-,'SZo~~, ,I?row~azl1ca do 'cmentarzY- temnotarYB:lnY?l d. 2,7 l~tego (11 marca) zenia. Benderel\' i Grujew przyjechali wczo- t6~'\~:hlnR~l~h.Z~fi !)~h~~z z Eromą, Ponn:ert., Ja-

łodzlhch zna~duJe s~ę w ~m~tnym stanie. 1885'1', ~. ~ P. zawarh, l~lI~dzy .. sob~ sp?l- raf do ,Rusżczuku. . e!:l\k z Ju~i!.nnl/J Ne~lll~nza'lu;::t t:~,t: lr~!: 
Na~rawa ~eJ szo~y"przYJd'Zle;,·".M .. ;g,kutku~ ,~ę, v.:. ktor~J "! § l wyIa.~ono, l~pO wyJe- . .. . styna. Dłu2lynsk!!, K:ysllan' Fal~hlln z PaulinIj Ful" ' 
gdyz'~·:>wolmcza~rQ.ogloszon~:bJla. 'Heyta- dnamu,Napv.yzszego' zatwI~rdzema, wJ:~a- .. o\!mATNIE WIADO"llfouCI HA' 'N' 'DLOW Ti de, Karol AbramowlOz z: Amahł·Matz. 
cya, cruemoddama w' pl'zedslęblerstwO' .:ro: .. ,ganego ,·ar~.; aLko h., ,zamlarem umawlaJą- Ul.U.. IV! Il Ii~. SłarozakonnY!ili -. :' . . 
bót,około':tejszosy:Ohodzi.tylko::Oto'.cych'l3i.ę .stronjest za-ło~Jć towarzystwo ak- p t' . -- • .... '~~~:~yV: ~ni:Qf'd 71lt18tloYtllda: l k d t . t .. T . '0" ".' . d tk' , .... ,<. 't" !lersburg,5I1stopada. Weksle na LODdyn 22311 : . ~ . o 0..,.,·u.: zmllr020 "w~ 
· le y dO Ilas

l 
ą,p}I'd edr~z ,ma1llJ

d
." . rn CIepłe kYJnej P7e ewszys ~d~ zas zaWlter4a5Jll: spo ~ n!lo, Hamburg 195, Da AJ:ast~rdllm 1151/s, na Po.l'~± i?Z~~ cht~poowl0, dzio~tiZllltlO; dorosłych. li, w tej 

l p~go ne, a e .a .30 .. z.te'P-Sp,?,,~~ęw.a+i~ ~i!i1' .. ~ .• u ZI,~ .ow~, 'prze~l zl~ną waT. ..1 nast. 24ąl/2, .;I/~~Hlpenaly 8,~1,:l"osyj,preml0W& pożyozka lCZ le. m\)z,!lzyzu l, kobiet :1, a. mianowicie: 
mozna . slotY,JeS,lenneJ a WOWCZ1t~~.-szóśa: k 'h., OJ:)JaśuJaJc!C, 1Z społka ta. z kapltałem ~-eJ eIlllsy12393

/., tak.a7. IJ.erp." 222, . rosyjska pO-' Antomna. Kno.pek, lat 61, Szczel'o.nKurowski, lat 
wzmjanko\~ai:ia: tr.udn~b~diie do przebyciii •. 400,000 1's; tr~ać . ma czasowo, dopóki usta- ~~~zka t . roku IS73 159'[4, li PO~Tcz~a wschodnia 4ą., .. ..'.." . 

(_) .Wyroby k.o. rkDwe. M. ieliśmy .·sposó~ wa towarzystwa akcyjnego nie będzie za- lsJłj 5~ P~~ty :.!~h~~:'~~k 9~~t~/60(o krenta zl?tk,R. 'iiC~~!n~.~:~c.;. Ó dZle1 ~o lat tli1;t.~., II:ma,rlo8"w tej 
b 

"6 ] d' "d . 't ..... k' .: tw' d . d' d b . b' . 18' D Oz ' '. " , ~. 4' o. oye rOSYJB .'.. ,,~\V ,'J:lewez"!. <oj uor09 ych l w tej 
no,,' og ą, a,c na er: praCOWI H t'PIę ne' .ler, ,~oną, prz.e~ IZą , g y y z.as w ~eWjWHL .: 263 1

/2, k,o!eI. kursko-kijowskiej 36!3/4,ho~ble mllZCv.yzn l, kouiet ...:.; a mianQwiei:: 
wyroby k .. or .. kowe,:.w~k.p.nanę.prz.~~ ~.iI.tej.ąz.e~ wsze!lu.mn. ad .. Zle .. a.? m., rzl!,? odmów.?ł :zatWl .. er- .petersburSkl liank .. d!Sk. on .. ~o~!y 783, WaJ"BZa.WBI(lJa.,n Goth.elf TanJ:er, lat 4:9. '" ' 
gO' fabrykanta korko:" P: M. ~tola. O w.y, dz?m~i. ~o;:załozona: .spolka. ud~lałowa b~· ~~~~3~łt:!~:~ti!~:h):':lJs~i~~n:Il/la h ...... dlu. $ł~rozak~nnl.: <lzieci.<lo lat 15-luzmarlo-', wtti

} 

:robach tych 'Wspommahśmy JUź z Qka.zyi dZle IstnIała od chWIlI podplsama aktu te dyskonto ~rywatna 43} '. OJ' \l ~ odowy 486, 11~cY;b\)~e ch.l?pcow-. dZle~ezq,t -:-;d~rollty()h 4, w t. '. 
j, • t . 1 '.. '" . go do dnia. 1 r 1910 P l ·k·· ..,.4 {Q' , . . leZ le mę2lczyztl 3 kobl<lt l II,m~llnowlcie-·· . 

zes.ziOr?Cz.neJ wY,saw? l~O lllczo-l?rze.mys:lo~ L'>' .,~pca.. r. e nomocm ,.B'Jr.hn~ 6.lIsłopada. Bilety har(ku ron,:j8~~ego Igiełka Enoeh, lat 48, Bzta!ber Ho·dla. "j'" . 
weJ, wldzlelrsmy bOWiem w .pawIlonIe An~ ol P., wnl0sr'podame d? są~uhan~lo,:,e~ 1~~.30, E l. 111l;'Y z~Btawn6 6.o.60,,4{1/o lIsty hkwHln- Sadkeerski. Stanisław, lat 30/ Plttnla ~\1o;dk at ilłi 
stadtów bar.dzo ładu .. : ,podobIznę bl'owaró'w: go. w~l'l~zawsk~ęgo o wpIsame do kSięgi I C}Jue ~6.~0, 5 J, llo",ycz~~wscuollnlll II e11·. 59.10, bD, . . a, a 

• '11, • • .Iwywi~s·' .. '. d . h dl 1 . ." lil elmsy. ó9.75, 4% pozyó",lro. ".1880 .r. 81>,00 . /)"1' .. ' :=:==:~~~~~~~~~~~~~~~~ 
anstadtQwskICh W' ŁodZI, wyko~aną z,Pr~e~ .' z,eme, .wsą z,le an owym z oZQnego listy zlI:staWllEt rOBYj~kie96,59,. khpQrJy nłllJlll 322.00, -
wa korkowego prz~z' wspo~lllon~gowyzeJ akt!l, l!lc~ .p~ez~s sl!du handlowego d,:,oma [;G/q yozyczka ~relll~owo. z'1864 roku 144.50, taka): z LISTA PRZYJEŻONYCH 
p. R:l'óla. WczóraJ oglądahśmy Inne, tego postanoWleDl~ml.z .d. 8 (21) lllar~a.I 21 1866 r. 134.40, nkcye:~anku htlndlo~ego BS.OO,dy' 
rodzaJ' u .' odobizrlv mianowicie zamek kró- marc~ (2 k'Yle~llIa) 1885 r. odmowl1 za- SkOllkt?\d",ego ~3.~5,dr •• zeJ.w9.rqz. WIed. 298.~5; ak· HotęlPolski. Lewińsld 'z WrQclawia, Le-

I 
.' P w", . . dosyć uczymema t·· 'b', l d eye re yt,u"'-:9.uBtryaclne462.00,na)nowQv.apozyczka wandel z \~a.ruzo.wy, Mad RotCE z Kalisza Sola.en-

ewsklZ kolumną Zygmunta w WarszaWIe ·.t 37 k li eJ pros I~, ze,v:zg ę ~ rORrjslm 97.90,6°10 reutll rOAjjPka. 111.80, dyskonto hof z Bl"Ze21n. '.. '. 
oraz kilka pierwszorzędnych zaklltdów pr:l~' na. al ~ . '.;' zp~wodu mezl~ze~l1a NaJ- iJ1h "lo , prywat,,:- 2112'°10' ". .. .. Hot.el Vict.oria.'Rabinowirz r; Moskw' mysłowych i. piękniejszych budowli.w· 'Ło-' wy.zszego zat~lerdzem!l na. załozeme towa.- L~ndyn, 6 hstopads:'·' .' ~ozyezka rOBJJska li: 18'/3 K1enow z Moskwy, Rużewicz.1I RadOnlska;Elkin '~ 

ba~i. POdobiznr te .odpowiud'dajlb plaskbol:zeź~. ::.le~i:atóa~{~ynliY~· ~ ~~~~chl!,pd~b:aei~s~a)n?; r. ;~/:SbU~nB~lel~!~p~a~.' .:ŁóJ w miejscll 44.00, it~~~w~'Jr~:8~nha~~:IlL~~~~~t~nJ~~~n~,~:~:i~~' 
,le., prezen.t.uJ~ SIę bar zo powa me l .. ' . . , •. "~~ I PSZelll?a. w!n. 11.70;' tiyto ~. m .. G.60. Owies w m. z l~lssa, .Głaua z Warszaw}'. ' . 
sWladczą. o"pracowitości antora. Szkoda, z osn?wy umowy rzeczonej , okaZUje ~Ię, IZ 14.50: honople W' m: 45,00. Slemie luiaulle w m. 13.90. " Hotel Mant.enff'el~ Silhlinan z Fiirth Wio 
iż p. KroI nie: ·d· ł h rać Da warszaw~ obecl1lezawartą zost~ła ~połka udZiałowa, powlet.:ze p~zyh;re. .',' . '. _.. . sendorff z Petersburga; Gold8chmidt z Wrocl~wia 
eką." t··.' " a. tyc p, . ; rb towarzystwo zaś akCYJne Jest tylko na wzgle- . Berlm, 6 listopada.'" PszenIc.1l. 145-168, na Toman z Warszawy, Leibowicz z Odeay. ' 
o w:Jl~" ~~ę .ornamentacYJD.lJ:; . pOWl

d
nl1) y. dzie gdy' nastąpi NitJ' \\'yższe zezwolenie n~a ,ll:st. gr. \~SI/2' nil ~aJ . cz. 1583

/ t ; Zyti{I2(l-le2, na Hotel Ha~bu.r8ki. Efros' II: Moskwy, 80-
ne z~a ezc:.illę . ,na wystaWie' urzą Zone} . ł '~. . '·k T~.'.' • •• 1St. 128 ;" na mllJ ez.::11H l/Z' k~lowlcz &. Brzezll~, tiad. z Wloctllwka, Zillierblat 11 

obecme w: Tiiuzeum' . em słowem.' . za ozeme ti1. ?wego,2) ze gąy obecme spra- LO~lIyn, 5 listopada;' CukterHllvo.na. Nr, 12 nomi- B.lll~~g?~toku, PODlzo\Vskl z M~kwy Barma.n Po· 
(-.) Z dóbr R 'b' prz :;,. dzi' zaku io~ wa .dotyczy ~Ie to",:arzystwa a~cyjnego, lecz nalll~e12, cuki?r bw'aJ,r~wy' ~ogI8;ńlOCn(}. . meWleZo.. ',.' , 

no d\ 't t .. , lit,len pod .uO . ką h P
k

·
l
· . udzIałowego 'a takle stosowame do art. 50 LIVerpool 5 Ilstop~da.,:;p13WO~dłLlJl.., poo7.ą,tkowe. 

k d 
.a. u .. eJsz.y.c. koszar wOJS owyc l, l 'li , .. '1"" .. ' '.''''''. dl' .h ' IPrzlPus?-ezo.lny OhJ'ot'lO.,OI.lJo .. 'jel; stale. Dzienny 

a ~le~~ąt:,p.udów prosiku torfowego (Jo od. c.". n~e u ~ga plZeplS?ll1 a .mnyc. spo- .do,,:óz 12,o90.baL . .. .... ......, . .. 
wamll,llla.PF.Qszekók l' a'zupełniej łek _u~tąnowlOnym, }o Jest wywles~en.la ak- 'I L1v,erpoill () hsłopada,'Sprawczdame lrOńeowe.Ohrótlygmunt ~oz~anskl, Adwokat przys1ęgly 
odpowłe .. dnim' celowf.'~~~· ,.S}lC ni chac że tu .społ~owe~o w CIągu trzech mleslęcy w I lO,UW, hel, z t.ego na apek1l1~ny. ę I ~~w~z ~,OO~) h~J'IO~ręgu lyfl!sklego ,Iz.bY. Sądowej w. A'rma· 
wyrobv ·to'~o·"·' . .'. :. pgo.~ . s y ;, sahpos. ledze. n sąduJJandlowego, to prezes I AmerkJk!lnkska stl~le. sSluratJspokoJme. ~ldahnga-WIr7.e, (Obwod Kubański)" 'przv1mu;e Bp' r°':" ' 

• J, UJ we r.}bIeńskle r.ma1duJą w· .u0- d .1< • d' d"'~ . . Imen all,S a na 1St. 4 1st na gl' at 4291 . na t· ' K k k' h I' ,.. .I,," ... ~ 
dZl COraz sza".' '. t" . ~ .' . ' . są,.u zupe~n. le z .. asa fi, te omOWI:!. wpJsama '.lt, 4. "2ltl . na 'm. r .kw .. 4,611'c., ·n<> ... k': ,,3~'ł/ B • ,'.WY W au az lC ns. tyt.u. eyach . Sn,dow. ych . raze za.s osowame. . ' .'.. t Ii't ., I·'· 32' : .. ' /6ł,. Q w. maj OJ 16' na. k' h S d '. ,'11 .• " l wywlesZenUl.' ego a u. ." ;Ip. Sler. 53/32, na ~ler. ',Vrz. óll/Gł p.~' . ,.po .OJowyc , . w ~ ~ch Qkręgowychl, W 

'. . ' ' .' (."GazetaSlJ:dOwa");'!: Man.Chest~r, .5' I!~topada; Water ~2 Ta.ylor 61/., I Izbie Sądowej Tyfllsklej.U85-1O-8 

N
" '1;" " .' ł" p a WateI 30 Taylor 8/8, Water20Lelgh'711 Water .' " . 

-:-' .lerelgljnOscprzysz.oSCl. O tym tY-JBO Clayton 8! Mock S? .BrookeS, Muf~ 401'411.-..........,..,.. 
tułem pan Guyą.u ogłOSIŁ studyuDl: sący()lo·yoll;'l?J.Medlo 40 WWtl,nsQn 9!j41C Wa.r.PIlOPl·3ll l. 



DZIENNIK ŁODZKl. 
Nr. !49 

o G Ł o s z E N I A. 
--_~ ___ S 

Mł ' d . '. 'b' Niniejszem mam honor zawiado- Teatr YARIETE D k dróg żelaznych 
. O a· oso a, lIlić Szan. Publiczność m. Łodzi, że w sobotę. niedzielę, poniedzialek, . yre cya 

. . .. która uk.ończ.yJa gimnazyum w dniudzi8iej SZy.m otwof.zylelll środę i pi.ątek to jest 6, 7, 8, 10 1 Warszawsko ... WI"edeńsk,lleJIl l' War-
.' .oraz pOSltldaHca. pateIl~ na warsztat krawiecki · 12 lIstopada 1886 roku. 

Bobie ~i~!tel~\ÓCZk~~!p~i;: wszelkie roboty \vchodziłce w Z&k;es'KONCERT k Bydgoskiej· eyj,·luOprzygoto,,:ywaĆ.Jpllnienki krawiecczyzny przyjmuję i wykony- szaws O-
do ginln8.~yulll,· ": ladoUlosćW erę-wam P? nll~er przyst~pnych cenach. . , . ' ,. , . y,' 1 k 
dakc~i pod literamI L •. fi~ •. ]?h w PolecaJąc S.lę las~awymwzglę~o.m Węgierskiej damsluej orkiestry, podaje do wiadomoseI osob mtereso:van) ch, :8 (.0 7 e ~8p~oata
sklepl~ W. KIQcman~~phcaDzlelIla Szan .. PubbcZIl.O~Cl, mll:~ nadzIeJę, skladajl}cej si~ z 6 dam i 3 rnężczyw. cyi tychże dróg w roku 1887 zamierza, zakontraktowac n3,-
(Kolejowa) Nr. 1380.. 1274-3-1 ź.~ naJwybr~dmeJez~,~ Jej . wymaga.- Mit:ljsce numerowane 30 kop., ste u'ace materyały i przedmioty: 

• ' •. ' '. .nlOm zadośc uc~ynt6, zdOlltm.. wejście 15 kop. . .P ~~lazo stal blachy, wyroby metalowe, narzędzia warszta-

Lekcre francuski0g~ języka. '.' H.NllDEL, __ Restauracya poleca SH~ dobr!} . ' 'k . l k' we iel kamienn r kowalski 
. '.. Ktoby .żyCZ!} BOblę pozna.ć krawiec męzki, ul. Cegielniana Nr. kuchni!}, dzisiaj i dni następnych towe l dr?gowe, ko S angJ.e 8 l,. ..g .). ~ J 

" g~'ullto,!nłe Ję.zyk fra?c.u8k~!. 212.D, dom Simona. pieczeńsarnła, ryby w trze~h gatullo naftę, oleje rzepak?we do palen:a l smaro~a~la, o!eJe mme-
. niech sl~zgłosl do kSIęgarnI. 1286-3-1 kacb drób i t. p. Po umiarkowanych ralne do smarowanIa wagonów l maszyn, I:iWlece łOJowe, ~ma-

W-gG FIschera luh do W-go ' cenach. ]275-3-3 'dlo do wózków różne materyały apteczne, farby, lakIery 
G ..... ~.h. liga, Ogr?d .. ow~ .N .... r ..... ~99 ". alb.,.o:'M·a· . JBster Zdun'sktB. N++ ... m+++ ............ y.:z. rOWI b ' O" mo we wyroby powroźnicze. wvroh~ 
tez doredakcyt IllnieJszego pIsma .. ' .. JIIlr li + terpentyn~, w.yro y ~ u, , ., . ' . J. " 

,', . . . .. ,J272~5~3 . .. + DO PRAOOWNI szklanne l fajansowe, płatno, obcmkl bawełmane, skóry l w}r-
,..., , .... .. .' m~ honor zawIad.omlć SzanowlU~ +SUKIEŃ i OKRYĆ DAMSKICH+ b kó oby pasamoniczne ceraty dywany nIc 

SZKOJJA prżysposabia~ąeli. o~htitnłków Publiczność ·miasta. Łodzi i. okolic, + l . + ro .Y s rzalle, wyr ł r k' . k 0'" t' ł' 
,d()~wojsk&i szkól. junkierSkich że przyjmuje wszelkie roboty w ża· F A U S T Y N y" wOJłok, sukno, ~trech~, ceg ę, g 1n ę l L?ącz ę . O~UlO rwa ą, 

w: Wars,uw.te, Ż~la~a~; N!~ 6~. kres' tego· fachu .wch~dzilce ~ wy~o~ + " + kan:ienie do szh~owama, ty.g·le sz:n~lcerskIe, drązk~ sosn,ow~, 
MI!. honor .2;Ilw:ądoml~, ze 8to~o":n1e do nywa. takowe spleszIlle, SUUllennte l +z Warszawy, potrzebne są. ZA.RAZ+ stylIska do młotow, trzonkI do pllmków, oraz włosy kOIlSklC 

nowych wJmagan l ~ pozwolema .JW-go po cenach umiarkowanych + ... .,. +. d' 
Kttralora War8za.wsklłlgoOkr~gn Dankowa-· • . .' " PANNY I I zewne. . . 
go, ht~ięję,cR szkoła, z dwnkll!l8oweJzostt;t . ·Prannlszok GehartO.WSkl' + . + Życzacy sobie podjać się którejkolwiek z pomlemollych 
la pow1o:ksZOWł na czterok~!Iso"~1 \V 1>00' IJ li U , l + ~ , ". () l' ad b . 
ret kurs' będzie. !~ o·br'.lbie m. IV, v i . . 'IV Łodzi łza dobrem wynagrodzemem, u. dostaw zechcą złozyć do dma 7 19 Istop a r. "na l ęce 
YI.~Ia:,sJ. ~~~kich, gi~nn8zJów •. Po ukoń- ul. AleksltlJ,drowska (Balnty) Nr. 16. + Konstantynowska. r\r. 322. + Naczel~ika Wydziału Gospodarczego, opieczętowaną deklara-
cze.mu ,.leJ .1. zlozeD:U t'gza.1llmn, mt<;>. .. " 1267 -3 l ~ .., k' >' 

~zl ... I.'iI.d~lll .. b~dlj m?gh w8t~.po~nÓ~loszk.OI p. ·'.S".. W'. . ż ł łA .................. m ...... ++N eyę na arkuszu zwyczajnego papl~ru~ z na.p]se~ na OpeI~le 
JU[lk.le.l"~ló<:~ ..... oz .. a~l~ r.ozpoczme,~l~ .. od 6 '. le , .y e ~ "'gl8l1bio' !II1łO Deklaracya na dostawę (tu. wymIemć przedmIot) dla drug 
(18) paz(},nermka. nz do l (13) listopada, : ". , , ..,.... .IfILI..., lIłIJ ,',' • d ' k' . . W· k 'B d k' " 
mi~Ii~.r ~~': ~ieozórj egr:amillB w8t~pne r~sy' kurlandzkIeJ,zołty~ ogon Ust fra.elltowy za Nr. 36882, wyda. zelaznych Warszawsko-WIe eIlS lej I arszaws 0- y gos lt;J 
!a~!ł) hstopada, lekcye od 15 (21) hsto- klsmaty, na. łbie, biała praźka, ny 7 wri:eśnia (26 sierpnia) r. b., W roku 1887". 

'Przełoiony SzkOły, . Kapitan . biało podpalany,zagiuąi. -'- n.R towar wagi 6 pudów 17 funt Do deklaracyi należydołąc~yć kwit kasy głównej na 
1284-3-1 T. Dowgird. Znalazca raczy· sie zgłosić do 81gnum T.A. 1564, wysłany per st. wniesione vadium, wyrównywaj~ce 10% deklarowanej do-

•. f'· W p'.' k' KOBchedary przez ekspedytora We- t d . k' -'1 któ k-
Kupiec, który od 20 lat operuje na por 1era: . -go ozna~s lego, ger Heller dla A. Wolff'a. Na to- 8 a,":y, orazbPo hPIsane warł~n I. ogo nde,. , re bwrdaz z dWY ,1-
ryn~'ł:\Va1'8zawskim!. posiadajlLcy źa pewne wynagrodzeme. Iwarpowyż8ZY pobrano nachname zamI pot~ze nye materya OW l p~'ze :nlOtOW ę ą wy awaI~e 

, .,c~lubn~ I:efe~en,cY~t ,J' 1279-3-2 rs. 120, Nr. 23, 1271-3-? W Wy~zmle Gospodarczym, codzIenme w zwykłych gOdZl-
;"iPQS~U~UJEtkoml.sow.. . . ~ nach bmrowych.. . . .. 

tutej.szych fabryk;' Łaskawe oferty ~ . N' t·· SkI ~ Nadto, przed termmem 8ubmlsYJnym, nalezy złozyć w 
8k}adaóp~osz~ w redakcyi niniejsze· ~ . OWO oworzony . ep. ~ Magazynie Głównym )(2 1 próby i modele wszystkich zade-
go p'islJla:po(} literaJlli I •. L, L.' ~ . . . '. '.. . 1: klarowanych mataryałów i przedmiot6w, zaopatrzone nazwi-

. . i'.. . : J27iJ-3-:-2 e ._N~Hle~Bzem ~l.~m za~zczl.t zaW,18doml~ .8.zaDown~ Pubhcz- .:! skiem i pieczęcią deklaranta i przy składaniu oferty okazać 

D'O":' W· V· .DZIERŻAWIENIA·- DOŚĆ. mIasta Łodzl,l okohe, IZ z dmem dZlsleJszym otworzyłem sa . kI" d . ~,f" • Gl' .. , .' '.' . = . = SpIS ta owye l z pOSWla czemem lI'.l.agazymera ownego, ze 

. d l 'h' 1 . f 'l k' 7· ·ók '~.'~., .rn·[}· '~kła~ II ~l h ~';- pomienione próby lub modele w komplecie otrzymał, inaczej 
Je en' u . (wa ? w~r l· Wf owe'· ~ fi aąnYJl wyr" nw ~ . f, • • . b d . 1277-3-1 
~":t'ąmr~~;D~O~lt~l!nJ~~~~g~tą l;: ~ IJ . IJ li U u i bOWIem sidZ'];PIEN"m OSpy 
si'i)cy. iof'bogato zao[jatrzony we wszelkie niezb~dne naczynia żelazne, .s - -Q 
P·"·'·O·· TRZEB' N' . A 5l . bz!ękuj~c ~a dotych?z~Bo~e obdar~anie mnie ~W:6rn. z~ufa- ~ oe~ronllej :vył~czllie krowianką, od.bywam ja.k lat poprze-

... ..• '. . ". '. :.' . ~ melll w ~1ą:~U mej 30 IetmeJ dZlalal?oścl mar;l, nl\dZl~J~, IŻ 1 Ila- e dmch COUZJCnIlIe od 2-3 po połudmu. 
ntJ, plenvazy' numerhypotekl Toma· . dttl uznalllem swych .zauownyeh klIentów Cieszyć SIę b~dę C Cenu szczepienia rs. 3. 
8zowskiej nieruchomości, przynoszą- .= S GOLDBLUM ~, ... 
cej'dochodu około rs. tysiąc· sześć- ~ . • . 'C We srody I niedZiele dla mniej zamożnych rs. 1 k. 50 
set," suma ód szesciu.. dó·~ ~ .... . 
8i,e(1In,łu tysj~~y rubli. f!ol 760. Piotrkowsl\a 760 I ~ SzczepumIe talych famIlIj według umowy. 
Wiadomość w ,kancelaryi W-go a · I~ D·.... -.: ' .... 7 

Grll'Szczrńskiego,Notaryuszaw Ło~ :. 1286-5-1 ~' t-. fil. Jł7 I!j~OC.Jl&.I 
dzi ..., 1260-10-2 '-" ~ Lekarz dzieci i akuszer, 
~2 .. -. c •••.• - 440-0-O nowy dom SS. Scheiblera. 

Gjl~ .... I)j'\1/ ~"llll!4ZL"\.'łf ~Kl'- d. 6 listopada. 

W e kIllo.' 

Berlin .... · •. ,.tlTSl/,) dtter.·ad 
,; t>. • • ,(113";") kr ter. ;a (1 

lnno nie));. mil\st9. hll.ll-~. dt. ter j. d. 
" ł"" ~ kro ter. :l d: 

Londyn:; .• ·dl. ter. ~ 'hl. 

li ,.' • kr.ter. ił m 
Pary! ,,' • •• ·dl. tol:. Wd.c, 

• ",O ,:kr. ter 10 d. ,,. ., 
Wiodeń. ...~, dl. ter 8 d. 

" fI' • (Ul t",) I kr.tef, ·8 d. 
PeterahuTll • dt t«lr. 3 d.' 

ZA 

lU\J tiir. 
100 mf. 
10() mr. 
1M 1:Ill". 

IL. 
l t. 

100 Et'r. 
10i) lI'r, 
100 nQr. 
100.!lor. 
l(W rs 

Dys- W eit;gll gietdy 
kento l-:--;--.,,--~-.-~;-,----,.-I 

żl!dano I ohciano płao. 
51/1 

. ,81/2 . 
·3 
S 

" 4, 

S 

.--.--,-
10.47 
-.~ 

4.1. 75 

8<1.05 

Dłpełuionł tranzake]8 

IH 60 

10 ",Ó 
41 60 Belgia 
U 67 1/1 

.. :'''8 '. Dopelniol!EI .".. oiłga giełdy 
p.-. pł~r.t Jłaiii.h~,. ,$ .. ' ka.u .tb~r~ .. t ~ I DOPelniO-\ w eiągll giełdy 

.s s.. ue trAn!!. -. -d-:-r~ ;. . (:na 100 'fI.). . 'en ~ lil}d. I eho. pl. 
~.~-,--------~,.~~.~--.~ 

(Zll 100 t8.) en 11\ ano ,CliO.V". 

Listy Likw. Irr. Peli. dliże li 
" .. ". n:.II, _a~e 6 

:KOI. Pot/W.:, I sm; JOll'i'. lt 
" ,,. Ił •.•. ;,,·)'ó(ir . . :. 
" " .... li;, '100r '5 
JJ " "IU .' 100 ! 

ROli. roż. Pr.zr.ll'16HolJI fi 
v " " JI 186a:thm&' 

Bllef,y13aD; Pań. ROI. Iem ~ 
• ' .?',J )J n ·U,,,. i 
n H " ,; lU" .1) 
" JI .., "IV Il (I 

Liaty· 'Z.lt,AW110 (fialOOr.) 6 
n " fl.r.18698,llit.A 5. 
fi "., " .. " liU3.'& ' 
,. "N,' .1' ,)] m",~ę . ~. " :»." f.j(ll'~llliLA... fi 
p " " . "lit. B. O 
,. II ,.fl U ma.łe I) 
" ";',, Ser .• llIl~t. A I) 

,ł ~." II lit. B. ~ \ 
n, n "'.," male.:> I 

" "" Ser. IV lih.o~ 1), 
" .. It " lit.ll 6," 
Ił., .,: ,,' " mate, lt 
Jl " )I SerIa V AR b 
" . II " :,). ln~e. I},. 

Lilt,.:1'.ut. 1)1 W arjlz~!::3e.r.l ': li 
" -" .1.,." '" ... ,lł: fi 
łl 11 ;, " ~, 111 fi 

"" """ IV l) 1)0/. Qbligim.\lótilIi8WY. » 
" " "., mała 6 

Listy. JlMt. m •. .Łodzi" ,J . r:. . 
tł'· ~" '~.' n" .... 11 &. 
" . "',i .' "" ". Hl . O 

Lia1ljmł.ltt.'W;i:KąliGzll.: ' ó 
""J' ,if. :;#.·'m. ,Lnbhnll : 6 

Li •. zIl9i.R.T,W. zKr. Z ~ 
" 60/0: \Viltr6.l!kie dl. t. I) 
" . ,,' " . krótko tr. 6 

-.- 94.75 
i.94.2~ 

-.- '99.25 
-.--,-
-.-

-,-
-,-

99.2ó· 
99.26 
'-.-

-.-
-.-:-' 
-.-

lOo.9~ l =~= "-.- ( f lOl.-

. '::=f '. =:= 
-.-

:::11 l~:~ 
~'ł'- -.~ 

~.~ -.-
. ......,.---: -;0-.-

"-.-
9~ DD 60 65 

-.-

-,-

-.-
~.--.-
91> 16 

-.-~ 

::19.76 
99.76 
99'18 
99.
~8łO 
1/8.30 
95.IJO 
95.6ó 

---.-
-.-
-.-
--.~ 

..... -.-

-.-
-:--.-
-.-

-.-

-,-
-,-c_._ 
-.-
-.-
-.-
-f-

-.-

-.-
-.-
.-.-:-

-.-

AkcyeD.t·W:\r.-W.l00r. 
'" .. WAlyd .• 00,1' •. .I. -.- -.- -.'-

4 -.-' -.- -.-
., .. n "lUOr. l): -,- - .... -.-

" Teresp. .100 r. i 
t7 " F~br .. Ló4zlciej 8 
ot ll .. dwiihiń8łc. i 

,. nanka Handlow~,. 
w Warsr.awi.!50r. 

» War. Ba.ll DJI. ~60F. 
" Ran. H. w Łodzi 250' . 
" War.Tow.Ub.odognia. 

21 . wpl. rs. 124: !ÓO r, 
Jt War.Tow.F C!1kru:500 

. II Cukr.Dobrr.el. łOUr. 
ił , Jóxefów !!):h. 
» Ił Cr:arsk !50r. 
" Ił Hermanów250r. 
., " LYB2Ikowio.2óO F. 

" " Leom'w 250 r. 
,. ." Czt)$tocioe 2110·r. 
, T. W. P'. St.ali I{} Or. 
" Tow. Lilpop, '&11: i 

Loowenl!tein lOOOr. 
" Tow~ ZlIkl. MetaL B. 
'Hantke w War. IOOOr. 

" Tow Zt.kł.GÓruiezloh 
&taroohowiokiohlOO l'. 

" Tow. War. Fab.Mach. 
Na.rz. Roi iOdl. 100r. 

u \Vllu.T. Kop.'w",l. i 
ZakI.Ifutniczych2óOr. 

" Tow. Zakt Pr:!':. Ba.w. 
Tk. w Zawlerein25t1r. 

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

-.-
-.-

-.-~ 

-.-
-.-

- ...-.- ... 

-.-

96 %li "low lIar.. i Latni 100 r .. 
lIó.30 . "Garb lemler i 81!wede -.- I 
96.- ,jF. O. Konstanova. 500 - . _ =:-= _._ 
--I-~------~--~--~--~--~--~ 
-.- ~Val'toŚć. kupoąl1 z. potT.lJ·/~ Li~t.likwid. 16~.7 

LIst. ZM. nowyoh .' 176.6 Poi!. prem. I !lm. 14.7.0 
" JJ mW.rsz, liII 4:6.0 II 7l n 8m. 67.0 
1:1'" nt.. Lod~. e.1 

-.-

Tabela wygranych 
w pierwszym dniu ciQgnienia 4-ej klasy 147 loteryi klasycznej 

dnia 5 listopadA 1886 roku. 
Ni'. Wygral r5. Nr. Wy~rał rs. Nr. Wygra.ł n, Nr. Wygrał 1"S • 

2287 300 5816 300 15168 2,000 19199 300 
. 420 300 5040 300 11880 300 \ 18660 300 

2505 300 7861 f, 600 15~28 4,000 23413 1,000 
4963 300 9600 300 16891 300 23414 300 

Po rs, 90 urygrały N.N, 
151118HfI4524/7576110773iU08811:i328/15603/16315j1698Óll8198119390 
987297451511025010806/117081442615749165501740618474205M 

104838765940102731082812077 15187 15999 167621801418711 !H094: 
23042 23072 

Po r8, '5 wYK'ra:ty N.N. 
21810 3241 4,'8671>78 929711267 128:l7 14808 166S~ 18818 5!0S49 21936 

11 51 336ó 49,;2 7603 9396 92 97 6016760 8.5 68 ó9 
46 633411:1 80 11 9.J.8-! 11313 99 91 16827 18989 80 81 

162 66 84 88 13 9629 41 12942 14999 46 19004 9222:J.tO 
279 763531 MIS 76 36 75 71 16096 51 19{J20 204.40 6t 
300 1921 99lil067728 38 11466 13005 97 ISS06 29 722!U48 

1420153632 14 86 [-() 8IJ 47 15132 19 31\ 20M7 22215 
16 57 675298 89 5111671 80 4" 42 74 61 :i2313 
1542148 705308 98 94 88 13165 15260 17241 78 81 61 

4J<l 523720 10787598081177313236 801731119198 86 93 
44 67.IH 14 77 26 11835 4915360 2! 19205 :!0612 22418 

6622187 3807 67 7gM lOOó7 53 13331 ó8 40 :.13 U 66 
562205 17 678009 65 11900 40 69 91 24. 26225!l1 

607 2:; 22 958127 101061191SO lBóW 97174.li2 90 62 l:I8 
16 37 :41 M6ó 29 SI> 72 99 98 81 Hl37020935 48 
łó 2346 78 bó08 93 41 8s 137\J3 1544617517 762081822620 

747 49 83 10 99 70 1!l08~ 13813 48 87 80 64 b5 
97 61 3908 1~ 8240 761214.4 19 83 176G8 84 66 58 

80li 68 48 24 ó!:S 91 /)8 30 15~08 81 96 67 68 
7 78 84 68 68102301228513973 2817781 19li29 91 88 

39 9!1 4037 93 8306 -4.7 6S 7, IH 1'[827 73 20927 2271)0 
9472404 905632 10. 76 80 14008 lMH2 36 19616 86 Oli 

60 634094 59 18 10311 84 63 6S 46 6321021 72 
1090 6G 99689,) ilf04 32 12310 661578:J 6519780 47 74 
111ó2ó24~280 9b 14 94~:l40G'140jlHi8l017912 992119222<J17 

18 3443096997 Bfi l047!ł 16 74 22 9219832212!0 20 
63 260b 39 6028 37 96 !lI 14109 64 18026 46 6& 92966 
76 ó8 41i 97 6010519 30 41 1591818190 6721821> SB 

126068 ÓlI 62GB 74 63 l'i8 ó2 ~3 18218 19931 SI} !llłOB3 
76 70 6~ 668524 88 12641 6U 28 50 42 51 ł6 
87 2708 44.08 634ó 99 10504 bo 14~72 49 18321 69 57 1)2 

1396 194:500 498631 28 901430{) 96 4" 1fł 68 70 
1439 62 II 6b02 fil 3412621 4'; 16041 18i13 872143693177 

432330 34 61>15 6210724 2714619 48 M 200!J6 21600 93 
73 SH ó8 80 68 72 47 5216101 9620176 50 96 
9t 2917 80,0620 98 10801 57 14698 1616918614 7~ 05 23232 
98 6s 947"1.47 8722 7 1::i7I211470i;l 77 15 89 86 46 

15773049 957363 93 lIon 16 28 81 1720211 21631 84 
1642 644710 u7 892611107 41 671640718613 13 6723330 

61 31lS6 77 8390j8' 37 61 74 16ób3 27 94 '16 64 
83 26 94 741ó 9113 79 128(\6 76 67 4220301 :11784 Qf> 

1768 3~nO :t8J7 89 73 11243 20 78 7'J SS 88 21~ó~ 23441 
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