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w KRÓLESTWIE I CESARSTWIE: 
rl. Jemie . , • . n. 12 k. _ 
l'ćll'OOzttie • . • • , • " 6 k, 60 

Prennmeratg na "Dt:iennik .łiódzkiu 
w . WarszawIe przyjmuJe skład H~nry ko. 
lhrszfelda, przy ulwy Mal'O"lleckiej 
l!h. 16,. :wpr0s,t Towarzystwa :Kredyto~ 
",.'go Zl~m8kiego. Tamże nabywaó 
mozna pOJedyncze numery "Dziennika." 

Cena pojed:rnczego numerl1 & kop. 

KAU~NDARZYIL 
Jhiś: Franciszka Ksaw. 

, 

pismo przemys.fowe, handlowe • literackie . I 

(JEN 1l. OQł:JOSZEN: 
za Jeden wlerrz pelitem lub za Jego 

mIejsce 6 k., z UlItepstwem: za. 2 razy 
6%, za.S razy 16"/0. za. ;I razy 20 °l .. 

sa li ruy 21)0/.. za 6, ra~ i wi~eej 

800f0· 
Nekrololll: za. kaJ;dl wioru 10 kop. 
Reklamy: za bid! wiersz 12 kop. 

Słate S wierslIowe oglQ!!zenia adre
IOW8 po 1'8. i miesi9cznie. 

Od naleinołcl pr"ewyŹBzajłoyeh 10 1'8. 

U8~p8tWO dodatkowe ogólne 6°/ •. 
-~_ .. _--_._--_._----- ------------------------------------------------ .. 

Biuro Rodal{{~yi j Aunlinistl>acyi 
uU,>;, I·łotrl,ows)uł, hotel HumJHn-slil l'lIr. 27ii. Jutro: Barbary. 

\VRIll,~~ slof,oa o godz, ~ min. 46. Zachód \') . gu!lll:. 3 mili. 51 
J}lugoBo aum godz. 8 mlD. 6, Uhyto dnia go/Izill S minut S4.: 
r i 

Adres tcIegrnllczny: 
E:1:TŁ...A.E:O"'VVSX::X, ŁÓDŹ_ 

Ogł05&{lllin prl\yjmOWII.ne Sił' w Administracyi nDzioJlnik~" 
ornY. 1'1" Biul·a.ch Ogłos,ceit lh.jolnnaua i Freudlllra w WllrSI':A.WUI 
i w l'.o,hi. 

lllikopisy uadesłaue hllll lI!\9trllezeuia-nie b~dl} IIwracane. 

=1 
~ów u~zniów i ucz~nnic. , Jaśni? :\Vi~lIUo- kur=:ttOl'3. okręgu, naczelnika gubomi, spad- dnio z literIB zapisu, lecz wchodz/lc r~,!Diez 

Otwarcie gimnazyów. zny ~łowny ?uczelUlk k~aJ~ zWl'O~ll SUJ do koblercy zmarlego Scheiblera, który zapi- w istot§ jego zamiarów, posta.nowlhśmy 
-un- . ucznI6w z kilku sł'owaulJ, zyczlll!l. IlU post~, sa.ł 60,000.rs. na budowę gmachu gimll!,'L- wznieść gmach ?imna.zy~l~y samJ, we~ug 
. " '. . p6w w naukach, aby prz~chodzlh coroczme zyaloogo l 10,000 rs. na stypendyum,- planów i wskazowek mmlsteryum ośwteca-

~ ,,'Yhfszawsklm Dnl~wn.lku" w Jednym z kl~sy do ~I~sy, wyro.śh i stali si~ uC2:d- wreszcie na cześć mieszkaIlców miasta., któ· nia, chociażby budowa. ta wYł)adła na!ll 
de~8 atOle nu~er6w zna.J~llJemy ko:esp.ou~ ~yml l.udŹ1Ul l dobrym! sługami Mon~rchy rzy się przyczynili do powstania. gimnazyów. drożej, z uwagi na co mam hon~r pros!ć 
dl>cYę . z ~OdZI, ze szczegołowem.oplsamem 1 ROSyI. Z podobnenu słowy zwrÓCIł siC ,O godzinie fi po południu Jego Eksce- uprzejmie J. E. o popII.rcio przy wyJednanlu 

~z y teJ .Uledaw~~ w .naszeu.l nl1eś~ie uro-j ta~że. J. W. i do. uczennic giUl,nazYUl~l lel~cyn. odjechał' ekstrapociągiem do War- pozwolenia na urzeczy~istni~.nie tego za-
k:fstośCl. o:w,al~la dwóch gunnazyow: mlj-żensluego. Następme o~czyt.anym l podpt- sZlłwy.JW. p. kurator okl'ljgu pozostał w miaru, lecz pod warunkIem, lZ bu~owa do

s l~gO.l zenskleg.o. ,Koresponde?clę tę, I sanym został akt ot.warem. glmn~zy~w. P~- Łodzi jeszcze dwa dni w celu zwiedzenia konanI! zostanie pod naszlł OSOblStlL ko~
za~lel'aJąells. ~~ść CIekawych szczegolow, I!0' tem J. W. nac~elm.k kraJ,u ZWle?Zlł wyz· zakład?w naukowych miasta i bliższego trollb i przez wybranego przez nas archl
daJemy pO.~lzeJ w d~sł~wnJ:m przekładzIe.! sZlls szkolę n:emlcśllllcZIli łodzką l koszary pozna.ma nowego personelu mmkowego no. takta, a nie'w drodze entrepryzy." 

"W d~If] 29 pa,z~zlermb. (v. s.) b .. 1'. i 37 .e~aterynburs~iego pułku piechotYl owoutworzonych gimnazyów. "P. kurator okręgu zaa.pr~bował z!l-miar 
od.było SIę w nl1e~Cle ŁodZi pośwlęcen~e 'godzlIue zaś 3 mln. 20 przybył do. gmac~u "W pi!htek, 31 października (v. s.) p. sukcesorów Scheiblera, POdzIękował 1m za 
cza6o~ego. l.o~al~ 1 u~oczyst~ść otwarCia I to~arzystwa kredytowego m. ŁodZI, g~zle I kuratorowi okręgu przedstawiła się depu· tak poważn~ ofiarę, gdyż budowa gmachu 
mljsklego l. 1.;.enskleg~ glmnaZ!Ow. mIast? :vyda~o _ dh\ zaprosz?nyc~ g~śCI, ~·I h1.~Yi\,. złożona z naj przedniejszych obywa- takiego po\yinna kosz~owa? kolo l~O,OąO 

,~O godZlD1e 12. nnn .. 40 wszedł na';. sta- rz~~mkow mmlsterł'U1ll. ośwlecenm l wyb!- tell mlastaj po wyrażeniu SZ(lZel'ej wdzię- rs. i przl.'0blecal wstawl.ć ~l~. o udZIelenIe 
cyę sbpecyalny pOCl~g z Warsza~y, kt?rym tn.JeJszych obywatel!. obiad na 200 nakry.c. czności, deputacya wręczyła JE. adres po- pozwolsma na urzeczywlstmen~e tego pl~nu. 
przy >.ył J., W. glowny naczellllk krajU w PIerwszy toast wzmósł J. W. naczelmk kry tv wielu podpisami następujiłcej treści: Prócz tego p. Herbst czymł starama u 
towarzystwIe p. kuratora warszawsldego kraju w słowach: "za zdrowie i długie ży- • W"asza Ek'sceleucyo! I p. "kuratora aby procenty, które narosły od 
~kręgu naukowe.go A. L. Apuchtina, dyre. cie Jego Oesarskiej Mości Najjaślliejszego "Dzisiaj" dla Łodzi dzielł nader pamię- dnia śmie;ci jego teścia, 'od zapisanego 
tor~ .~aDcelarYl geD~r~ł-gub~r.natora w~r- Pana." Toa~t ,ten obe?ni przy.lęl.i 'pl;Z~Z ~tly i,uroczy.sty, dzieó otwarcia m~skjego i przez ostat~iego na utworzeni~ w gimna

szawsklogo . .A: ~. Korlllło~a 1 mnych osobo długotrwałe I kllkakrotme pOU3.WlaJl1ce SIę zeflsklego glUlllazyów. Spełniło się nako- zyum męsklem stypendJUln kapItału 10,000 
vy prZed?z.len .Jes~cze n~~Je~hał , 1?' naczel· "hurra!" przy dźwiękach hym~u narodowe· nie.c od~awna przez obywateli miasta po- rs.,. użyte zO::ltał~ na .tak~ź cel, .le,cz w wY~
nIk ~ubell~1 plOttlcowskleJ 1 gosCle zapro- go, wykonywanego przez orkiestrę ek;ate· WZIęte l gorąco odczuwane życzenie. 8zeJ szkole rzemleślmczeJ łódzkIeJ; staranllł 
szem. z Plo~rkowa •. J. W. główn.ego na- rYllburskiego pułku. Nast§pnie p. kurator "Pobudzeni uczuciem szczerej dla 'Ya- te przyj~te zostały przez J.E. nader p1"q
cz~l~k.a kraJU przYJ~ły ~a. stacyI władze okręgu wzniósł dwa toasty: pierwszy za Bzej Eks. wdzięczności za Jego łaskawe chylnie. 
mIeJskIe, deputacya od ~nleszk~ńc?w, która zdrowie J: W,. naczelnika kraj.u .w slowac~l: poparcie ~ ~roskliWfb pieczę nad naszemi "Ot.o slll kró~kie dane, dot~czlł~e cyfry 
?fiarowala wedle zwyczaju rOSyjskIego chleb "przed sIedanu laty zaczęlIŚCIe panowIe potl'zebanll l pragnl1c godnie dzień ten 11- przyj§tych do gunnazyum uczm6w l kIMY
l . 8ól, o!,az warta ho?orowa z .żołnierzy, stara~ si~ o, otworzeni~ lU~skiego i żeńskie- czcić, prosimy najuprzejmiej Waszlls Eks. tikacyi tychże -w~dług poc~odzenia: Do gi
konsy~tuJą,cego w ŁodZi pulku Jekateryn- go glllluazyow, starallla Jednak wa<;ze by- celencyę, abyś raczył przyjąć dołączone do mnazyum' męskIego przyjęto ogółem 150 
burskIego. tyby bezskuteczne, gdyby nie towarzyszyło niniejszego rs. 1,500 i użyć je n[~ cel do- uczniów, a mianowicie: do klasy przygoto-

."J. W,. ~ł6wny naczelnik kraju i go- im współczucie i potężne poparcie J. broczynuy, a mianowicie na utworzenie przy wawczej czyli wstępnej 42, do kI. I 41, do 
Ś?le WSbj,p.lh p~ drodze. ze sta~y~ pomodlić W: I!' naczelnika kraju :Jó~efa s~na, WIo- jednJ:m z zakładów uaulwwych Łodzi sto- II-26, do ID - 22, do. IV - 19; z nic~: 
SIę. do plękne<cerkwl M~zk.I~J, . P.rzypo- dZlmlerzll: Rurko. . Pozwolcl.e ~vzmeśc ,toast SOWUl6 - do własnego upodobania sŁypen- prawosławnych 16, katohków 83, ewangelI. 
IDlllmy przy tej sposobnOŚCI, IZ .cerklew ta za zdrOWIe .T eg? EkscelencYI,. Jako głowne- dyUtn, nam zaś pozwolić wyjednać zatwier- ków 20, żydów 31. . 
zbud~w.anlb z.ostała kosztem- lllleszkauców go- ~pnli":c;.r. ilo) ,Ul'O""':r?!;.0901.H T<>t>"J-f:.ouI4Mni:, t.llkowee:o na imię \Yaszej Eksce- "Do gimnazyum żeńskiego przyjęto 112 
ŁodZI 1 pośwlęconlll przed dwoma laty. Tu· przyjęto Jednoglosnym 1 hucznym okrzy- len cyt. .. uczenmc, a III itm'O''n'loio. ao ·kla.oT I _.tO,A ... 

taj przyjął gości duchowny z krzyżeni w kiem "hurra!" TreŚĆ drugiego toastu była "Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością II-27, do ID-19, IV-26j z nich: prs.
ręku, a ci ucałowaws:ty krzyż, udali się mniej więcej następujlJlca: . "Gdy przed sie'" dla. \V aszej Eksc., obywatele m. Łodzi. u I woslawnych 21, katol. 40, ewang. 19, ży-
do hotelu na krótki odpoczynek, a koło l dmin laty przyjmowałem piel'Wszlli deputa- Znajdujący się w gronie deputatów dówek 26. 
godziny z południa do gmachu, gdzie cza- cyę, cźynią.cllt starania o otwarcie gimna- przedstawiciel firmy Scheiblem, p. Herbst, "Oba gimnazya utrzymywane Bili w poło
s~wo. pomieszczo1JO gimnazya. Po odpra.zyów, wilijkszość tworzących jlls osób mówi- oświadczył przytem mniej wi§cej co nastę- wie kosztem skarbu, a w połowie miasta; 
Wlemu .nabożeństwa, skropieniu wod'b świę' la tylko po niemiecku, a zaledwie mniej. puje: kosztem r6wnież miasta wynajętym zostal 
conlls 1 odmówieniu modlitwy O zesłanie szość znała język rosyjski; uczucia, ja.kie "Nieboszczyk teść mój, Karol Scheibler, niL pierwsze trzy lata dom na pomieszcza
błogoslawieństwa Bożego na nowootwie· was o~Y'.l.'i:Jy, były nader chwalebne, lecz zapisał na rzecz budowy gmachu dla gi· nie gimnazyów za. 5,200 rs. rocznie. 
rana zakłady naukowe, po \,?zniesieniu mo- brt~kq''''ll''"·.-:tm znajomości języka rosyj- mnn.zyum męskiego w Łodzi 60,000 1'8. "Po raz pierwszy obywatele Łodzi poczęli 
~lów za pomy~lność NajjaśniejBzego Pana skiego do ich wyrażenia; szczerze wam ży- UZDaj'bC, iż ta suma jest niedostateczDIJl do czynić starania o utworzeuie gimnazyów w 
l Domu Panują,cego ora.z· załozycieli tych cZę' aby powstaj'ltce gimnazya. oddały wam wzniesienia odpowiedniego gmachu, my, je- 1879 roku. Główne motywy, wyłożone w 
zakładów, nauczycieli i uczniów; odczytane dobrlls usługę - żYCZ'i), aby dzieci i wnuki go spadkobiercy, zamierzaliśmy poczl!tkowo prośbie podauej do p. kuratora. okręgu 
z?stały w obecno~ci dostojnych gości, ucz- wasze,i:»6wiły ... z.mymi następcami w czy- ofiarować jeszcze tytułem dodatku w tym. naukąwego warszawskiego, byłyna~tłJPują,ce: 
mów, uczennic i licźnejpubliczności Naj. stjnq:'osyjskit;rijljz'yku, wznoszę puhar za że celu 18,000 rs. Obecnie upełnomocnio· ,,,,Zyczenie wychowywania dzieCi w Rosyi 
wyższe rozporz'bdzenia, dozwalające na o- po~nyśltly rozw:ój powstałych gimnazyów." ny jestem do oświadczenia w imieniu żony i w domu, zamiast posyłania ich w celu o
twarcie gimnazyów oraz krótkie sprawo- ToasL:ten jak i poprzednie, przyjęty był ś. p. teścia mojego, mojej teściowej i syna trzymania wykszta.łcenia, jak trzeba było 
zdania, dotyczlj,ce składu personelu nauczy- nader przychylnie. . jej Karola, iż pragną;c wykonać wol§ nie· dotl}d l'obić, zagranic§ albo do Warszawy." 
cielskiego, liczby przyjli)tych do obu zakła- "Następnie wznoszono toasty na cześć boszczyktt, naszego krewnego, nietylko zgo· ,.Gotowi jesteśmy ponieść znaczne mate--
2 

PAWEŁ 'de SAINT-VIGTOR. 

Ten świat ,n!tią.riy . pt'źemawiał do niego 'chowaiica SzwajcaryiTRzymu, krytyka je:-\ wieństw z mistrzowskll sub'Te1nościq, jak to 
z tłumu bia.ąclł, .11$l)gów zaludniajq,cych go jednak nie miała pedantyzmu, nie za· czyni Brandes; jest on nawskroś oryginał
muzea, uśmiecrn,iJ: mu się z rozrzuconych sklepiała. się w dogmatyzmie '8zkolarskim, nym, nie dochodzi do rezultatu swoich ba.
rzeźb po kościo1!tćh,willach i ogrodach, ale szeroka, barwna, twórcza niemal, u- dail pracowitlls analizą, ale raczej orlim 

-- szemraŁ szmerem· fon tan, okolonych try- miała przedmiotom badanym nad!\wać rzutem, a moze tylko dzieli sie z czytelni-
. tonami, syrenami i całym legionem bóstw blask i wdzięk pierwotny. Krytyki hiezlll- kiem ostateczuym ich wynikiem i to wła.~ 

Pomiędzy ltrytykami francuski!lli jedno wodnych, spoglądał na niego twarzą Zeu- co pt'owadzone przez lat wiele, starczyłyby śnie uadaje mu nigdy ni~ nużlłCll Bwobode. 
z pierwszych miejsc zajmował zmarły przed sa z Atricoli, Hery Luoowisi, Amazonki do stawy Snint-Victora, ale wystawił on Znać, źe krytyk, posiadaJqc ogromny zapas 
paru laty Paweł hrabia de. Saint· VictoJ·. Fidyae.r;a, tańczącego fauna Boryhesę i sobie trwulszy pomnik dziełami większego nagromadzonych materyałów, rozpOrZlLdz& 
Pochodził on z rodziny, która już w lite· I bezimiennych arcydzieł, jakie ich otacza.iI1'1 pokroju, w których od czasu do czasu rzu· niemi bez trudu, że obrazy. i porów~ania 
raturze poznać się dala; ojciec jego nawet ukazywał mu silj w całym blasku na Fo- cał niejako nadmiar swycL poj'i)ć, swojej cisnlli mu się same pod plóro, że me Sil 
zdobył sobie w niej pewien rozgłos. rum Romanum, pomiędzy potężnemi gma- wiedzy i w tych właśnie był nieporówna- wyszukiwane pracowicie. Kiedy zaś umie 

Wskutek rozmaitych okoliczności, mlo- chami ColoseiIm, zagrzebanemi w ziemi lu-I nym. wzilłlć pod analiz!,} jaki charakter, b'ldź to 
dy Paweł, urodzony w roku 1827, ksztal- karni tryumfu, a smutnemi IwIUlllłJalIli du- Piet·wszy raz popróbował sit swoich w to- fikcyjny, biłdź historyczny, wyzyska. go w 
f]ił się po części w Szwajcaryi, po części w maj'llcemi samotnie na gruzach dawnych I warzystwie Teofila Gautier i Arsena HOlls- zupełności, postawi przed czytelnikiem, nie 
Rzymie i to niez~wodnie wplynljlo. na roz· świllstY~l. , . i sa~e. "Les dieux. et .le ~emi.die?x de la w, szczegótac~ spostrzeżonych ~od. drobno
szerzenie jego pOJęć estetycznych 1 nadało • Jeśh. zaś odwroCił s,:e oczy od staro· j pellltureCl (BogowHI, l p~łbogowle malar- wld~em an~hzy! ale kO,nkrotme, Jasno, w 
umysłowi pewnlls odrębność, kt6ra przy zytnośCl, chwytało go l oplatało czarem stwa). Tu znowu SalUt Vlctor był na wIa· całej uderz8.JlJsceJ prawdzle. 
wielkim talencie, wyrobila mu też odrlj- odrodzenie, ze swam bogactwem kopuł,! ściwem sobie polu, studya rzymskie uapo- Arcydziełem tego rodzaju jest w "Bo
bne miejsce pomifJdzy pisarzami francu· marmul'ów, portyków z Madonnami, pili)" sobity go praktycznie do krytyki artysty- gach i ludziach" studyum o Don Kiszocie. 
skimi. knemi jak bóstwa greckie, z tym całym I cznej. Należał on do tego samego poko- Rycerz smutnego oblicza wyst~puje tu w 

Ksztalcą.c 6i~ za granicami swojej ojczy- światem nowym, w którym łączyły si~ po-: lenia, co Gautier, posiadał jak on styl bry- swojej wlaściwej istocie, ogołocony ze śmie
zny, poznał gruntownie kilka literatur, gdy etycznq girlandlJ; pogańslde i chrześciailskie !·lantowy i umysł karmiony poważnemi stu-I f szności, któremi przystonił go smutny hu· 
tymczasem zbyt .cz.ęsto franc!lzi, a szczegół- leg~ndy. . ~ya~i •. Wpływ Bwawoln~go HO,ussay'a u- mor Oervante~a, tak czysty, .. odw~inY1 szla~ 
niej ci, co nalez~lt. do wS'p~lczesnego mu Klucza. d~ tych d,,:óch przeszłOŚCI dost~r- ; Jlitwmł. Się w .nllstępnem Jego d~lele:. "KU-I chetny a. pOllllmo t? prawdZIWY, IŻ me t:u. 
pokolenia, zaŚ~eple?l SZOWllllz.mem. narodo· cz~l mu meza.w~dllle, H,zym. <?bok nIch· chankl Ludwlka. ?IV." . Przfjd~U1ot me ?ył dno num ~dnaleść l,emu pOtl<~bnyc~ pomlf~· 
wym, nie wyble~alt po. za B",:oJe wld~okr~- zas zarysowała. SIę w Je!?o myśh s;uętna, wcale ,godny plOra. Saint. VlCtora, k~ory dzy otacz~J~cym ś.wlatem. SalUt V:ICtor r~z. 
gi i pozbawiem skalI porownawczeJ, me groźna, ascetyczna, nanw,)tna postac Dan- wyrazme szukał swej drogi, a dal dopwro powszechma pomI~dzy krytykamI zdante, 
umieli nadać zjawiskom umysłowym ich tego, \vskazując mu inne, niemniej bogate miarę swoich zdolności w kilim razem zo- jakoby Don Kiszot miał być wcieleniom 
właściwej miary. Wielu krytykom brak źródŁa natchnień. I branych studya.ch pod tytułem "Bogowie i poezyi, jego giermek zaś wcieleniem prozy 
tej szerokości rogl~dów, jak!} nadać jedy- Tak przygotowanemu, powołanie litera- ludzie." i pokazuje wyraźnie, iż takres Cerva.ntesa., 
nie mOże poznanie geniuszów wszystkich ckie objawiło s~ę wcześniej w roku 1842 Widzimy tu już,.4!:ióro wytl'xwuego kry. tworzq,cego te dwie nieśmiertelne postacie, 
wieków i wszystkich narodów. widzimy Pawła de Saint-Victora w Pary- tyka, zwrócone do.<J}rzedmiotów nie narzu· był dużo szerszy, iż pokazuje on raczej tli} 

Dla przyszłego zawodu Pawła de Saint- in, jako sekretarza Lamlll'tine'a, który stlI! conych, ale wybl'ap,ych dobrowolnie, do tych, s{abą: stl'OnlJ każdego umysłu, tę furtkę, 
Victor pobyt w Rzymie okazał sili) szcze- wówczas na czele rządu, a wkrótce potem które pociągały gg,awem bogaćtwem. Au- którq szalcflstwo wcisn ą,(: si~ doń może, u· 
gólniej przyjaznym. Kierunek wykształce- młody estetyk dal się poznać w dzienni· tor wyszukuje sobie temat6't sympatycznych i latwione majlJtc wejście jaklJtb!ldź nami'iltno
nia w "Collegio Romano" byl czysto kIa- karstwie, jako krytyk dramatyczny, kt6ry wygrywa na nich prawdziwe symfonie slo· ścillJ i dopiero. na tem psychologicznem tle 
syc':;ny, zasadzał się głównie na poznaniu to dział objął w jednym z pierwszorzę- wa, odznaczajlłce się zarówno głęuokościlJi kreśli w kilku mistrzowskich typach obraz 
jęzJków s:;arożytnych, a dla młodego roz~ dnych dzienników. Odtą;d pracował ciągle myśli, jak wirtuozostwem stylu. całej ludzkości. Swego zaś głównego bo." 
winiętego umysłu całe otoczenie stanowiło w tym kierunku. Nie posiada on może ścisłości metody hatera trzyma. ściśle na tej grauicy,. która. 
ilustracYę podobnych atudyów. Było towlaściwe pole dla młodego wy· Taine'a, nie wywodzi umysłowych pokre- dzieli zboczenie umysłu nn, jednym punkcię 
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, . <' " ' '<, "'z ze w czasie f li ao < Berlina dla. Dal.'adzenia silJ nad pro-
ry;a1461:o;fi"ry,;-.,.., inówili ,dalęj.-a.by ,tyik~, znabylg ós~ąg!ll!Ć,. Dosyć Z,!8WO obr8ca~o lJawel- ł Oprocz tego .wywIezIono J~~ ~ 'k . t _ jektem konwencyi niemieckich fabryk din
dzleci~na§;e.,z~1Jezpie~i'o~>f'Qy!y "Qdą~ko,:, Il\ ~s(}hodluo-llldYJsk,; za l~psze atopn:~Dhone-1 od l-go styczma do l-go .paz z~erm a z o t p,' kt ton byt juz niejednokr'otnie 
clI ' 1!-- ~ '1":. • <k' li . b d 'J. tah l Broaoh pla<?ono całkowIte (l(3nJj m1.Sze ga I ta i srebra w monetach 1 sztabach: u. reje " d .. ż, , • t. 

1~'y~1l, w~iy,,:6,w, Ja lC ~le. ę ~n mogq tunki trzymały Sl§ s~abo. Notow8.ma D h,ol,ler nh Z I 1886 1885 wobec 1885 pOl'll;szanym ,l Jest ua ZleJa, .e urzecz] WIS 
ulłikną~ ~ę~~(l ~daleko od .l!{)dzmy. , Oomra 1 Veravul obmżoM o 1ft, p. ,a ::Jawne _ 1,. • . 2 354000 fS. ni Blę ooeeme. , 

"OPOZDlElll1!e 7W utworzemu zakładowWy- Bengal,o 1/w-:1/s p, . ł{a. ,tal'gu term~nowy.Ttl t ~le i 7,479,OO~ r~. 5,125,O~O lS •• -:' h trzech Produkcya srebra w Stanach Zjednoczonych. 
tiikłostą:d. ii miTlisterya oświecenia i spraw bylo zn.acz~leJlłZych waha? ~ ~ygodnlU ubleg ) m'l PrzywlezlOno zaś w CIągu pLel W8zyC W k k lendarzowym 1885 wyproduko-
.' . ,',.,. '.. . " l' .•• ~ W potlledzlalek ulmzalo SIę .meco zagadkowe nowe k rtalow' ro U a. b 

~ewn~trznych ~l~go n~e mogiy porozunlle~ sjlfawozdanie biura rOlniczego. w WĄSzj~gtonie, od; wa· • 1886 1885 wobec 1885 wano w ~tanach ~Jed~oczoDych sra 1'a za 
SIę co 'do zabezpleczema sumy ofiarowaneJ tego eZMU w ten sposob potwle:dzone, ze rezult~~ I rubli rubli 51 milionów dolarow, hcz~c uncyę podłng 
przez miasto. Obecnie p:ołowę sUri!y, nie· zbiOl-ÓW, wedlug obliozenia. hl,ufa, n:~,. wY,nOglU! , rnbli wartości mennniczej po 1.16 dolarów za 
b d ' d t < . b ,- Ó 6;438000 bel. Oceny pp. Nelll'ow zhli'l!lJ~ SIę te: Ś1"Odko,v do S d d) l b 1 29 

Z ę neJ O U rzymama o. U glmnazy w, ,.';a' t' ,f'" <' d k'lku lnlami zre'lukowah; '.' 65,677,000 62,588,000 + 3,089,0f!0 srebl'o monetarne ( tan ar u pc· . . k .. k d h d' . ' t laz uO eJ CJ ry, prze l (, \ I zyCH!. za ., p' .. d t 
wnOSl,asąm:eJsaz., oc o<.o~.mlas. a... oni obliczen'll. z 6,700,000 na 6,600/l00 hel 8pl'a· Plodówsuro- dol., za srebro czyste, on~ev.:az Je na. [ 

;":rrz,edstawIClele ~l~sJac.z~n]h. takze sta~ w?z~ania te nla pozo,stał'y bez ~ply,,:,u na USPOSO:1 wych~pól.. + 6,942,000 cena targowa wynosiła przeclęi}loWo tylko 
rama o zreformuwame lstmeJą:ceJ od 1869 h~eUletarg~, na kloryn;' ~an~Je ogolue. przek~na I wyl:obowza 164)576,OO? 15S,63ł,OOO _ 52.000 101 d larów za uncYę srebra czystego 

. Ł d' 6' kI ' .~ . ' . . k 1 nIć, 1.6 pOZIOm cen 'Podmesle Sl\! znamWIe w CIągu Bydła za . ' 428,00U 480,000 " O , . ' '" , _1 k ' 
r. w. o, Z1. ~lO- asoweJ wyzszeJ s~ O y sezonu. Że pomimo tego 11ierozwin\:lla8i~ dOtyC~l- Wyrobów za 52,718,000 55,791,000 - 3,073,000 przeto w rzeczYWlsto§Cl Caia. prouu ~ya 
rzemleśllllczeJ, a to. przez wkluczel1le do czas żwawsza. d'lialalność spekulacyjna, to du SIę). . ' 9}6 000 prledstawialawartość 421/ 2 roll. dolarow, 
p'rogrą,mu w:y~ladów ,trz~ch~: nowy?h ję.zy- wy.tló!llB.Cżyć tylko w te~. s Po.s,ó b, ~e\yielu prze,,:,~-:, Rilzem za 283,399,0~ ~77,49~.000 + ó, ( ), cz 'li 221 mil. franków, resp. 1,310,000 ki. 
ków: francuskiego lllElffilecklego 1 anglel- dUJe Jeszcze zawsze mozhwoso wlelkl~h (~OW07.?N Oprócz tego wywlezlOno Jeszcze w tymze l y ó l' no k'l·logralll po 1681/ fran-
,. '., k" A ki ktÓl'e oalł. chwilowo w"wlerao nftclsk . b t h . . t ogram w, lCZ"" 2 sklego l rozszerzema kursu w ta lm kle4 z mery , '. m 0'0. ••• • J , . '. czasie zlota l sre ra w mone ac l sz a- J ~ , ., na ceny, cuomaz znacznej zmzkl mktsl§ me SpD' . [OWo . 

r.un4u, ab~ abIturyencl rooghwst~pować dziew!!,. Tydzień ubiegły zakońt'zyl ~arg w nspO- bacb: . Spirytusy niemieckie zakupywane ~agram-
do fabryk ·1 kantorów, bez potrzeby Pl'Ze-sobieniu blłrdzo mocnem. .. l· 1886 1885 wobec 1885 c do za l'aw wina ~znane SiJ! dzisiaj przez 
cbodzeniadodatkowego kursu w jednym bz~z(j, i tkaniny lJ(j,~ełnian~. M a n c h e s t.e l', 4654000 1'8. 5,248\000 rs. 5,940,000 r8. ą: • p , Yki' ~kademii lekarskiej za 
z z~,k:ladów .specyalnycb. 'V tym c.elu za- ~:o~~J~f~d~a t~~g;rgt~~~j~p::Jl;~lYc:eśc~Y~kl1t~i~~~ , 'So;nowice. Niemcy. fabryk~nci, ~tó:'yc~ ~re:~:~tePfl~:dee~ dla zdrowia szkodliwe. 
J;!J:,gJ~tmX~ll?.,~~!!,by)(:urss~koJypoWlEdką~ć do,niesieńo o5p~łem n~posobianiu targu hverpoo~, budowle f~bry~7.ne stoJą: w bh~kośCl gr~d_ Farby cementowe, wynalezione przez pana 
prz:e;z dodan~e ,Jeszcze dwoch dodatkowych skIego, po c~~8m skutkIem pono~nego ~padku kur, cy~ zabronlOneJ prawem, szukaJ!! odpowIe B d na Hoffa, profesora chemii w.r aro
klas.,. 1\'[iaito oświadczyło, iż połowę wy- su 8~ebr~ na 4!i t/2 p. ł:l0t0".Yau~a. za'town{) prz\:J: nich miejsc pod budowę nowych fal;>ryk w lag. a . b' ć t do malar-
aat~6w""k.oniec;z#yc~ ąo ,przeprowa,dz~nia ~%c~~~ l tkamn trzymaJą, SlfJ Jednak, nadzWJcz&J' przewid!w,aniu,że do~ychz~so\~e ~meś6, ~ę- :t~~lU'o~~B:~~we:o, j~k~ o:~;ad~ celów arty. 
refot~y,.;~l!~rze na 81e~He. Odnośny projekt :Wefua. B ra d fo r d; 29 liatopoda~ '\VelIl;H dlll nlUsleh. ,Poszuk:UJ~ om g.łownIe p~acow 'st czt cb J rz akwarelach i przy gwa
pr,~ed~,tą~W!~Y. zostal l?r~ez . p. ~uratola o- m?c~o; wobec r()zPQc~ynajlłcej si§ ankc)'l ion~y.n-; odpowiednich'po WSIach o~oltc~nych, J!lk.w sz~ch Y " p Y, 
kr,ęg1,l .Q9"iplijląterj;UmOŚWleCHma." , skieJPoPltdobqJ zapasy l11:a1e, przędzll. s pokO]U16" Małobędzu, Slelcu, Pogom, ktore zn~JduJl! Z kł d '!'Ice na celu dostarczanie - w: lecz mocno, tkamny bez zml~ny_ '. I·. '1 Ż tej' odleg'lości' od gramcy a a a y, mll·1~. ,. . .. 

• ZgiełdgzDoł.oiDej Mrlikkiej donosZl~ pod (!Illem SIę W n~ e y 1.' 'b' ł drobnym rzemleśllllkom 8Lly par, )stllleJ~ 

'srR! WOZDANIA. , TARGBWE. 
30~ listopadII; W~ż~ze notow!lniaamęr~kańsk18 {)~-I znowu me, tak ~lale~o, uy ~le. mozna y ~ w Par zu w liczbie trzydziestu. Maszy 11y 
dZlal~ly: wzmacmaJlbco naglet~§, tlJ~eJszą, zwIaa .. -. podtrzymac z Ullł cIągtych l stałych sto t, k.Y b kI d li .ma'SI, siłA 100 _ 200 
cza, ze Jawne zapasy ,w tygpd,mu ubIegłym, stu'ann- i sunków W :1. le za fi ~c, ~"" "! , • 
kowo iIiezull.c.znie tJl~? ,ur?!1:y, podczas gdy~ ?O-I Departament rękodzieł i handlu wydał kom;, za ~ały dz}en kOL'zytama z SIły palY 

ai6kid.' Pe t< e rsb urg, 29" listopada. NI!. tyohczas powlgkszalyslę one przeszło o mlhonj , .' ck' l f b k K '''1 t rzemreślmk płaCi 5 -,- 8 kop. 
tutejszym' targU. wekslowym usposobienie popra.wi- bU82.li tygDdńio",Q. R{lwnocześnier;adeszty. z, Pa- ł drukl~m SpIS wszys .. lC 1 ,a ry" . t? es "Ya. " 
loaignieoo~· Pierw8zorz§dne weksle ba.nkierskie 'tyza depesze uonosząooo raptowneJPoawyzc~ Mn, I Polsluego, zatl'UdDlaJ1łcych naJmmeJ dZle
potQ\,gil-nPtd?;iś po 2221f32 na Londyn, po 1941/8 na !" zarazem o _zn!\or;ne~zmnif\jszeniu8i~dowoy,ów Isićcili robotników, przyczem prócz nazwi
:aal'lj~ ,i 241 "na Paryz. Weksle londyńskIe na l., {) wzmagaJ~~yuh .Sl~ Z!lpotrzebow~nmch wyw(J~ II k-. łasciciela fabryki znajdujemy w tym 'Kronika Łódzka. 
a·· iL, '·ofl o· 2913{ na grudzień i po zowych. Pome:vaz na largu tutejszym zllofia· ,. 8 ~.w. . '. ' ," ś·,·-
,Oswwli,.ą.l'owan po '-' Hi. . ' rO'wania towaru zaozynaJ-"" bj'c bardzo sk<mi', l splSle WIadomOŚCI następ.uJ1!.ce •. czy W1.a CI_ 
2lł251~2ńastyczen,," Zloto' nabywano po 81'S, 63 '1J. '/l t' l ' ' . I b' ( ) N szkoła fabryczna przybAdzie kop, ~tapólimpel·yal. Natargn papierów publi- przeto P?trz",bne' zakupy pokryciowe, mogIy być lU. deI jest podda~y~ r?sYJ~ {} m czy, o ,cym ,1 __ owa 'II 

ę~lł:f<rh p(l,nowałp u!lIJosobieuie n~OC!1e i ,ozywi9pe. sjl:Uteo.~nlUne t,Ylko po ~euac~ ,poawy~szonych. ~~: w ostatnim raZle .Jak~lll, Ilu. robotn~k~w za.- WkL'.6tce naszemu miastu. Wskazuje ~Ot iż 
Naby:wan?pilet~ bankowe po 1nosllł zael17lsy~ ~owallla psze~lcy P?szly w gPI§9 l I: -2m, y trudnia fabryka Ilu Jest mIędzy lllmlkra. przemysłowcy łódzcy <seryo myśląs o urno-
P"l-erW~ZIł.·, p' o lO"J)"Za drng"- i po 9U1!,' za. cztery.,po- to trzymalo Blę tak::;e bardzo moauQ. Pr~y małym ... "<·'1 d',· 6 '1· .r b"'yce <Z'll;wI'eul'u dZl'ecl'ol'l swych robotnl'ko' W llaukl' 

'O. .• . 't;. . ,... w ogo'le rnchll 'P'Opl1t go'ro'·wal .,a'wsze nadpodaz" JOwcow, 1 U cu zozle,l11c W, I II W .l,a • ". , " zostate',' pozyczki wsohodnie po 9!}; pozyczki pre· J '. -" '. . ' . kl' 
miow6,'Po::289rs. za emisY\:J pierwszą ipo22lrB~' i sI:utkie~tegoce~y podniosłY,siO o 1/2;-3/ł!ll':\~ jest majstrów, dyr~ktorów, osób pracuJłł- 3Z oneJ. . 
zadrugą, . .llow1jjl'et,ltę kolejOWI! po 98H2. ipi\ldQ~. porowD.amllz dm~m ,wczofaJs~ym. szczegQl~H1Jcych wkautorze l t, p" przyczym przy (-) Fałszowane. siano. W tych dmach 
1?rocentow:epo~ozkikon8oliJowalle po )59 t / 2• Ob- pOszu~lwane ?yly termmy .. tegol'oczne,B;kut~lem k' 'd -k tegoryi podano osobno ilość cu- pokazywano nam prochy siana, jakie ~\Vy. 
r' ' .. k'e" .' t ' b' Y Od l 113.h' pokl"yc na racllunekPetersbul'ga. PoJraznJe SlęCO- az .~J ~ . , ,~,', . b' kl 't d t b B l' t k 
lf5a.cXe ,;mleJ~ lpe, erB .ara 1e" znaJ. owa Y" YW- raz wyraźuieJ', że w'yw· óz 'z Petersburga J'Uż siA koń- dzozlemcow. Wl,adomoŚCl, te były ze mne .. ,9 pozostaJ% W S o o, ae . < . y~ o Cle a~ cow 'PO<·9S'lt8~9Ś~ts., 'lJsty zastawne towa.rzystwa ".' 'l k d ' l t h ł k 
wzajanID~o:lwed:it1i ziemskiego metqliczne po 164 czy, l\:Uyny:tutejsze robi-ąznacznc zakupy~ przez gubernatorow w koncu r. z. ,z pO e- wy.o az, g yz proc lOW yc. "maca a w~r. 
-.l.6M/łf: ~i;ęil'YtO:\fe ;PQ96.t/r.,~6, listy z!l,stawne W~giel~mienny. .uDr. Ztg!' d?nosi,że od, d, cenia p. geDeral~gubernatora warszawskiego ta, wa.żyła około funta. Slano pochodZl!ł'o 
chl'irso'ńsldl'l po 953/8 , charkowskie po 101112~ peters~ 8 Q, m. S&akI6 kopalme w~gla .kamumnego podmp~ ':d 'tamencie l'ękodzieł i handlu do~ podob'noz Uniejowa, a okazodawca obja-
burllko-tulskii po ,100 1/ ••. , Z akovJ' h,aukowy' ch. po- slyznowu ceny. Na lepszychgatnnkach. (węgIel l, w . epar .' '.' . . < ś ,~' • . k'J. h d . 

. . . ~ '" J,.. ' do' uZ'Jtku' do· mowego)·"·wvz·!to w"nosl' okola fi ten. pelmO,De daue.[,n~ O pr.odukcyl. .,' .. nl1. ,n8,8, ~e lllezwy'ta waga poe o ZI z pyfF#iia1r tlySkontówe'pó 78órs.,roil'yjskie' dla . ' "J ą J , .. • ' , • lI' 'k' N k 
h!l,nill.u>~ngr!\nic:megl> pl1,!ł321/irs., wobko-kamskie na hektolitrze. Regulac)a UjsClaWlsły. Berhnskl "B~rs z~falszo.wan~a ~ll_ai mnplas ,l.em.. a ~ ro-
po:ó7;l.hts., ·cElP;:traln~ ,:ziems1.ti;e po 61 rB" petera' Courier'" donosi, że nastą,piło porozumIe- plOneSlano, sleJł1. spekulanCi pIasek l. ta:k 
bursko·t"ulak1e ziern~kie~po 311:-318 rs. Z akeyj nie co do technicznej strony projektu do- przyrządzoue laduJąna wozy. Kto ',Vlaśclwle 
towarzystw· ubezpiec'zeń od ognia. przedmiotem zwa~ PRZEMYSŁ I HANDEL, kładnego ·uregulowauia uJ·ścia. Wisly, celem. trudni si~ spekulacy~ tego rodzaJU, w tej 
wegopópyt:u 'były: pierwsze rosyjskie po 1370rs., . .. 1 d . . ,. . ~ 
drugie'tosrjs..kie po 2Ą.2 r.,,;Salamandrll.'c po 640 uniknięcia podobnych klęsk, jakie np. pod- mIerze o razo awca Dle umlat nas pOlll.lOr-
-641rs! .• p:ęł61:sburs}>ie .poJ:l8 -.422 rB., północne Warszawa. Wystawa w 'lll'UZ8UllZ zwie- cźasprzeszlej, wiosuy spowodó\vą.ly zatory mowaó, ~ podajemy więc fakt do wiado': 
po,268-270 l'h ,,Rosya" po 361-3631'8." Z p.!\." dzaniJ! jest licznie. Dl'obnyprzemysł wiej- i powodzie. , Chodzi jeszcze tylko o rozlo- tnośei' ogólnejt, w tym celu, ażeby ziemianie 
piatów kolejowych'popył. niia1ytylko akcye gló-ski -reprezentowany jest tutaj przez. p. A. źeriie wielkich kosztów nal'zi1dfwii na tych z okolipy Uniejowa zajvli się wykryciem 
wnego towarzystwa po 2631/2. rs., rybińskie po 953/, Zawadzkiego -.,. wyroby ze slomkii drze~' . '.-r;.. kt' . ' . l' f" 'UT d' t b' -96.rs.', '''arycv. ńskI'e po· l°ljl/ .. rs. ,i poludniowo- . . t" .. ..wła:;cfClell lladbrzeźhycll,· orzy z regu a- a:lszerza. H praw z1e egoroozne z lOry 

, "" iJ .. . ' ' wa. ,- 'U.l:"''' lJl'zeznr.ltoźęS amSiaWOWI1 b d" d' ° W'k " ,. b 'J. t kI'" ~ b zachoiln;.ąpft, 1lllłli .. -"r ~'; ".' cyi ezpośl'e D1i11 o mosąkorzysć. 'rot-sIana, yq a ma eJ. lZ; mema po~rze y 
Bawęłna •. ~ i V; e r p e o !, 26 l'4l~opada, W ty~ Zamoyską. - tkaniny i koszykarstwo,. cemają: zjechać na miejsce komisarze mi~ troszczyć ,się o zbyt tego produktu, byłoby 

gódQia ubiegłym targ tutejszy bNlńimej ozywio- Rosyjski bandeI zewn§trzny. Od dnia logo nisteryalili dla nstnego porozuIl1ienia siA:z, J'e«lnak pożlłdanem, wyświetlenie teJ' sprawy. 
nyrn, leoz' w każdym r.azie·bar'dzo wielkie obroty stycznia do 'l-go października r. h. cta ., -.s , 
doszły do skutkUj talsże ilość bawelny dostawionej . 1: k l 7 . ' bli k d interesowanymi... , ,. ' , , .. f-) ZSt!du.Onegdaj . w' sądzie pokoju 
Pt~llod~lnikopll tv-tęjaz31J?'l' ;qy~!l. znowu, bardzo wieI- przymos y O O o,' ,.3,039,810 ru . .l'e. Projekt linii kolejowej' Wołga~Dźwina. Jak drugiego rewir!!. rozpatrywan~byla sprawa· 
klh·Przywó~ do~ilJgnrtłwssokiej .cyfry l76,4'llIJel, wóbec 68,366t600 rubli kred. w odpowie. dowiadujiJl się ,;St.-PetMsburgskija Wiedu-.' p. S. R.,oskarionego o wykroczenie prze
li. ·~apas 'tutej~zy pó'wil1kszył si§ o 81,400 bel. Or- dnirri czasie roku przeszłego. Wywieziono mosUt" komitetministro, wIna zaJ'ąć s.iA ciwk. o, .nrzepisoJll. o .. pracy, malotetnioh; S~d 
leanś i,Taxa.a otiar<Ma.no:nit>co obficiej i' ceny ich od l-go stycznia do l~go pazu.ziernika: .' '. . ):I .. I;' . 

z wyjłlltki~rn: stopni nitsz.jch; obni~ytt si~o, '/16 p., ' . wkrótce sprawiJ! budowy1inii kólejowej skazał p. R.~ . naIOO rs.kary lub 20 dni 
przy końcu.j~~na4>wzmo.cni~y. się znowu 8~n9W- 18861885 wobec 1885 \Volga-Dźwina.' Kierunek tej linii dawno aresztu. ; P.Mą~olow,poroQcnik inspektora: 
OZ!}." ~R~Jlw"P~!l:cUI?~a.~~,t~~fmą.q,się b~:d~omo= rubli rubli rubli' ju~ projektowanej z Kazania do Katłasu,~ fabr'y'czne~ó,z~lożyłapelaoYfJ od tego wy-
cno',""'D\l(1dhng 1 stOlrlll , n'lzs2iyeh JestuaazwyozlłJ Zboża za. •. 147,32],000 210,8:71,000 ~63,550,OOO J'est J'Uź w zasadziezdecydowany'm. Komi. rok, u. Bhższe,szcze.gó!y J'utro.' " , mMo . .'rBawełnąi 'e.gipslf~ wykonywano znaczne obro- Innych środ- ' " ." . " '. ,", , ,'.' '. ,..',. 
ty,,'lfcz prq;,~n1łc~·t!l.kże p:,d~źy,~ ~k~tk'i:erń ob, 'ków dozy" tety giełdowe archangielski i kaziLński do-;, On<łg.daj, w tyrą.że Halllym są.dzie, rozpn.":' 
fltyo.h,dR~yo:o,w;f>,t;ne,~ Ud&łOSI§ wla~CłClelom pr.z,e., cia za . . ,r. 28,8M,(100' pJ;29-t,BOG +14,060,000 kladajil! wszelkich usiło~ań, ażeny p~·ojek~. trywaniJ!-byla spI;awap. l\L S., oskarżone-
proWa<lzlO. Y.~y~kl,::atlWe~'1l.a brazyhJska,ązczegoI-.Plodów; suro- się urzeczywistnił: Obec'riie wystl!P iloezter~ go ;0. wykroczenhł. przą~i w ko, ustawie budo-
niej Ce:a,ra/ '.mi~~~· "p'b~y.t Bt~iio", ozó le'p~zy, ,eenYw:yćh ii1?ól".' l <10,237,Nl, O dzi,e,ści firm handlowy.ch' z olm~g,u wołako,': wlaneJ', a mianowic;e o" wystawieuie budyn. wzmuc~df~l\}'::~~nlCż~e:.' "Zapotrze~owanla baw~l- wyrobów za 110,83&,OąO '" "\I' 9 403 000. .' . ,. ...)1 . •.. r . .. , .. 

nFpetUwlansklel~były~d3ardzoumlRrkowane. 'pol'- Bydła~a,7 973 000 10,112,006= 2:139~OOO k~msk,iego z projektem .nader korzystnym: ,.kIl mu~o:va?ego;. '!łe1i pozwolenia, czyli 
8nro~lł· r;Qź;n,9.! ~jłg;na?lW1l.ćt~niejo: l/i6 P., ~uro ... Wy;robów:za; 'S:81S:000 4,563,000' + 4,310,000 ofią.ruJtk one własny kapItał na budow~ kQ: h~z.;. za,twIerdZenIa .plan(jw. ,Sędzia llo~ 
h~zn~t~~~~łlJfs[~~iązl:ll{Q~~,~~W~ot~~~~~~:~~ , .Razem ~9. 303:356;000 lff}0077crÓO -5672looa leLis,t~wiaj~ w.ar~nkil,dale~o: ~o.rz.!;stn~~j- koj~ ~kazatp. ~. in .. 'na BO r.kary.. '. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~;,~,.~~.~,~.~.~'~.~'~"~,~'~,~'~.~:'~,~~~~et~zk~rlili~~g~b~l~nl~meoo~~W~afu~-~I~dn~~wqb~ 
od~~p~;ttśz1l:1~Ifst-\V'!ł;:~8;''Czyttf''t&''zmi;. JBJ~"mytach: ,wierzeniach1 zabąhoriach,:Oby- Ołów. Ze ws~ystkich metą,! 'ów· znajdu~ pokoju rozpal;r ywano doŚĆ znaczn~ iloŚĆ 
BtrZl)stWemr\·:f:9!kiem;,:,ja1roy:'~a;łeźy~ie~<stu.- cZ,ajach, której »geńiuBz Odkl'yw,ał przed je się w najpomyślniejszycb. nkach sta.- spraw, wszcz§tych,przez policyę przeciwko 
dyowftl~~JtlI1Iia!iiyc.ł).:': :..', . ' '., 'nini s\V~ tajemnice, właśnie dlatego" że gotystycznych.. Podczas gdypl'odukcya tego,w1:aścicielom qóinO~'iOnieporz&dki na po-

S~i,n~;'YI,~tibt.Iiigdy;nieJe~t ~!7wit~m,; ni~ ukochał.., '... . ,. '. llletalu skutkiem niedostatku rudy maleje, dwórzach oraz o rtiec'zysteutrz'jmanie stu-
gdy 'p:reztozt1mlał'ym, krysztatawa JasuąśćWspa.niała llellada, roztacta .si'il w tym znajduje on coraz większe . zasŁosowanie i dzien. We wszystkich tych sprawach ob
my~lf ~y:~o~i.~da si~' . w . równie ~ry:ształo.~tworz?p'r~ed ~yśli!?zytelnika.;zdUniion?- coraZ n~we ~iejsc3.zb.ytu .. Dlate~o .t~Lc~. wtUle?i zosta,li ska.zan~" m~że wi~c b~dzie 
weJ fdri6.Ie,! Ja:lt~kolwlek .zaś postać od~~a- go teIQ.Ul8s1ychanem bogactwem szc7.ego~ ny OłOWIU me podlegają: mgdy ,sIlmeJszym -t~ przestrogą, dla lnnych.·' 
l'za,,'c'żynf'todalr wlra~isci'e, ta;kdosądl1ie łów,które:wprowa.:dzają.go' niejako wsa~ ,wahaniom, podnosz~c się zwolnaw górę. (-,-) Okruoiełistwo.Wczoraj·przed polu
zaz~~~z,a ,~~t.~:ai&",e~~e.'r:yat;.:iż":~~aj?,ęi~,rze~ :~O. ~~r?e, jej ',Ptzeszłośei, ak~6re. bynaj-, H~s~pański, ołów. w Lo~dynie ko~ztuje, obe- ~~ie~. n~' Pron;en~dzie ':wił siSlZ' "bólu jakiś 
czą.~'~'~'e~gfJiW.~P'oJ~Ó)Qi'I~aczeJ,,~lz.?H t<?.IP-,nIeJ nIe ,stanHwI~przełado_wanIa. Szcze- cjUle .12 Ł 17>sz.6p.,t w por?wnanI~z ,WIelkI pIes, ktots1Uu ,~tośuCląl cały ogon. 
czyni,' 'a.i1rln~?~"eJ ~frl~~czyq. myśl ml~tl'Ża;, ,go~y .• te, . bOWIem ~rzedst.aw~ł on v: ,zupe!. przeClętną:, ceną, prze~doroczną: Je'Jt Ul'ozszy. (--,-) ;Teatr amato,rskl: Dzi§;ogódzime 

\-VedtiIg"teJ'metody ob~dbrl ,on'HKolhetytiosCl; ŚWIat sta.rozytnJJ~st dla .mego rO~IQ 1.ŁI0 p.<na tonme. . ' ;7-eJ Wleczorem, .proba z i,Mentora'~ W tea-
G:Qth:e~'~.tD~,~e',N'·to;,j.ed'ń:~~ ,wys,z~o '~~Aj- wnie jasnym; ró~uie wyra~i8tym, j,ak ten,:~ Szko.ły, techniczne. ~ We~Iug r?zp?rządzo .. trz~ Vict!>ria. KOlllitet 'uprasza 'pp. nrna-
meszcz~lf~:s~~J :dhwlh, . bo,\'{ 1~o~rn' 1.Sę9~ 09 ~? ota~zaJ ,a k~ledy ?ad,aJiJ!c, dalej trage- I ma ,mlUlstr~ komU~lkac!J ,UCZnIOWIe. po 3 toro\\' ? pu.nktual~oś6'. " .'. ." 
prz~1:safl~;}yy~~~he~. wOJny. p:ruskle:l.l ,ą.ye l, k?:me~ye,. te .dWle ,odwlec~~e strony l' letlllmkurSle O?ow~ą:zam będIJJ,dla:Wl~.ksze~ D.owH\duJe~y. SIę, . źe·, we . dwa tygodnie 
zgtll~Z?p~'z;o;stało ~wlelklm, narad~wy~dra.~ ąuclia ludzkIego" ~ledyC1ochodl1 ,do Mo~, go udQsk~naleUla SIEJ w obranem rz~ml(}śle,po p:ze~tawlelllU na' rzecz przytułku dla 
ma~e,~; ~'::N' l~ "'py.t to" ,qro~ent stosow~y :~911?r'a')~il!rnelą. Rallle'a, .Shąkespe~I;e'a, ,za-, pr~ebywac dwa la ta w warszta~a(lhua., ~a- st~rco~ I ~a~ek, odb~dzie'" silił w teatrze 
sp.oRoJ~ycnhterackicli stU?yó~; , llaml~tno .. ,o~owuV~ tę,. salUe ,przymIOty, za~owno Jak I J~Cl~ch , praktycznych: D~ szkol przYJmo- VICtOria drugIe przedstawienie ,amatorskie 
ŚCI p~)1tyczDewrzalyroZi1riełzn~ne',Nlepo:. wo!"cz~s, kIedy bada po. szc~egole utwor! wan~ .Qęd~ ka~dy.daCl w ~leku od l~t 14 ........ na rzecz tOW'd.tzystwa pielęgnowania ,ćho
dobn:t· bylt> < wymaga6, .by "oceńlouoestety-:\Vdi:tora Hugo" którego Jest JednyP1 z naJ' 17, Jedyme dZIem urz~Adnlków; koleJ,owych. ~ych.PrograIU ma być nader urozma~ 
czne'przynńlotykreacYJ.Gothego, gliy wall- lepszych krytykow. , ',,' ,Pro,tekcya przemysł~ zelaznego w NIemczech lCony. 
da~iz~ I!iefiilec~LS'zalaLwe Francyt.'S~int if"~~untowniejszr odSai~t ~Beuoi'a! ~ wtaje- i w Belgii. , Pr~emy.st ffietalurgic~~y W Pru~. (-) .Ze ~traiy. • Rada zarzt1dzajlbca stra;,' 
VlCtor ~b,oleBńf}j t~ -',epokę odC~1ił,go~IiCetll: ,mnlC~O?y w ŚWIa~' grec~l .lak ,Benę, kon- sap~ ,na.~rensklch ~ . w, \Vestfalll,~awod~l zy~gllloweJ postanowiła; aby nadal każdy 
patry;oty~~~~Jl}~ą~r~e,~, obUł:~ellle s~~Je wy- }tretń~eJszyod. T~lne'a, r?wny ~nlstrzost:vem g~osne z.ale. , Admllll~tracya ,~ru.ska zam~. s~raza~ naleia~ do tego oddziatu, w obrę. 
lal ~. 1rslłłżce,~~qz:er sa.m tytuł . treść, wy~ stylu z Gautler el!l,.Sal~t yl?torpo~łada WIła w .Jednym ~dom.o~ belg!łsklCh,..--. kto- ble kt~l'ego mIesżka; skutkiem czego po
powmda ;,Ba::ba~~y.ncy l ba~dyoltPrusy l nadto ,tyle twórczej SIły, 11,eJeJ krytyk. po- 1'y z:o.blt ofer~ę cokolwiek lllZ.SZ~ .o~l ofe;ty stanowłOnocofn1llc wszystkie pożwoI6ni~\ 
kom~na.'>,', :"'": .'·'e~' ,' ... '.,' ,,' , ti'z~buJe. Z .tyc~ p<owod0'Y ut~ory Jego domow, prusklC~ ~ pewną: .tloścr~lso~~ w'yJaue,dutychczasstrażakom na wstą:pie-

~rytyk"na~, )'et1~ak ~byt,w,l~,~S,Zylri ~ste~. maJ9i tak, .wl.~lkle • zna9ze~le o hterat::L'~e )J Koelmsch~ Zeltun~" odpowlIl.da, dZlenOl- me do. Innych ocldziałów.· Obok tego: rada 
ty~I~l!l?,.nl:z ;p'.~hty~1e~ lSQ?lóN~iem" !osta~, \vs~ołązes~e~, IZ kazdy narod przyS'IVOlC Je k?myl'usklm, brolllą:cym teg?P?stEdPO~~: uch:vahła, aby strażacy, nosili toporki. je
t!ll~~I.1,,·u~WOl' ",nIe .,przyll1o~l~u noweg9: s.~ble powlmen., ',.' '. . ma, Jako nat~ralnego:, że pO~lewaz adrntnl- dylllew takim razie,' gdy otrzymają je od 
hstk~:', ''Ya,,-l'zy~uj ,by~ raczeJ ś~Iad~ct\Vern. Estetyczne wyksztal~eD1e, zbyt. moze .za· stracya helg!Jska pO,stanow!łH. wykl~c~yć zarzą~u,. nabywanie zaś toporków za wla
uczuć,~, ~u~~cy.ą,e. pI;Ze?lWko memfecklmstu- med~ane w obec.nyc~,~~e~unka:~J1 literaCkICh, ~omyzagra.lllczne z lICytacyl ,dla ,k?lel ze- ~ne ple?l~dze, ma być W'zbronioni:nuj chyba 
dyom'D.n:1.ąóthem'.,.:· ,'. , . " r. ,.' ma, lecl.~~~ s~oJ:l!<w:~lI'~l~t lezaprzecz~n~ laznych ·rządo:vych, zatem a~mmlatracya ze,st,razacy t~cyofiarujiJ!te topm'ld dla dJ-
Odteg~ozasu Samt ylctor pracowaŁ wl:tznosc, Jeśh choenl~Y(i)~U harmoUlJny prus~a, postlJJpllabJ:bardzo mecl.orzeczme, bra lllstytUCyl. ' ' 

pilni~'n:i-QI,~,at~ąź~lejs7em: , swe~ ązie~em, ro~wóL władz ~wszY~~k!c,."". aint Vict~r' gdyby;: n:ie p,rzedsiEJwzięto środ k?w od weto- . (-) Y.'y~adek. We śtodlJ wieczorem w 
które· wła:~nle ';,pzle~nlk Ł,od~kllJ podaJ~ w ksztalCI. w sposob d~~W?~01,,1;łhzY8tępny,. me wyc~.a. nadewszyst;ko, . gd;fby ,me . dala po.. d~uk~rn:~, p. Petersilgego, maszynistap. K. 
przek~adzl~ •. :'Yy~~O,Wla;d.a ;Sl~ ąn ow"Dw?ch ,tracąc. ,Dlgdy ,grll?:tO\V~O~C1, , ErudYCJa. Jego parc~a ,przemy~tQwlpl"Usklell~u, pt'agną:cemumeV:ladomym "sposobem taknieszci~śłiwie 
ro~sk;tC~" w;~~~eJ I)e~:m ~nakomltych pr~r· p~zyble~a ;naJ'~dzi~?~meJsz% for~~; J&st ona ~WyCH~ZyĆ sWOl.ch ,twD:kul'entow.,; ." ,.,., włozył .pcB:w'ł l'ęk~ w maszynę, iż przaz kilka 
11110t~W~ ,~d?Jq~loścl ta:len~u,' na .. g~unCl~ .I,l'zeczywlśc. le P?d~?n~ do greckIej ro uzy, :-.; ,Ko,n;we~cya niemIeckich .fabrykan~ow, .dl.ll~u~ tygodlll' n!e·. b~dzle mógl pracować. 
wybo:nlę'f8o~r~---~~anym Iłaprz~~:w,sr~d tej lą:czy B:?rowo~ wIsazy z eudnąshal'mO~liJt ~edmskl "Boe~·s. 9ouner" dO~l~,duJ.e ~n~, (-::-)Krotkl proces. Pod tyrntytutem. do-· 
~tarozytl)óśOl,]iM'rą,odczJ!.wal?: J>0Jrn.owal.w kształtow. . W. Ma'l'J'ene. zedyrektqrzy wlelklch fabr.rk dzutu zJeQba- 'nOSI "Ta~eblatt", żeartyata p. K., angą4 
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~~k:~lY l:~ teatrze Vi~t?ri~" będąc dłużnym I wszyscy rosyan~e, kt61'zy się leczyli u Pa- przypomniał stanowisko parlamentarne w 
~weą. d,. Ollą "&IIllę llleJka~lemudD., z~mkn!],ł stelIra, pomarli w struszn}ch mękach w! pierwszych latach sióllmt'go dziesięciolecia 

go \~lcrZ'yC1e a w po o,lu, g y t\lIlZe przy- drodze do kraJ'u Na skutek teJ' wzmian- . . - . . .• 
szedł upomnieć się o dłutf i trzymał go kI' J' J K '" ~1 • f 'k" ,I z naCIski om OŚWIa,dczył, li naród SIę 1'y-, d b' , a (,. raj uonOSl, ratJcns l uczony I Ił' 
w areSZCIe OlllO~yłll przoz dwie godziny. zwrócił 'się z zapytaniem <lo prezydenta C.l o przekonal, ze w6wczas monarchy zda· 
J~s~ to ~h>'ha p~en\'sz'y w.ypa~ek, że ~a- ndasta Bielyj (tam jakoby mitl! ulHrzeć me było słuszne. 
mlrt/~zUJlm, wle:zyc;el SIedZIał ~ kozie. ksil!dz), komunib:ujl1c mu wycinek z gazę- Berlin, l grudnia. Stronnictwo rządowe 
dzi: ~e~tr~ ~lc~rl~ przedstawl~Dą; bg- ty. Prezydent odpowiedział telegraficznie VI parlamellCie zamierza wkrótce przedsta
kowsl;"s'htę. ro Joe WI a ,,~oruczn.lk 8zy- i~ wszystkie szczegóły, zawarte w tym \vy- wić proJ'ekt O cle wódczanern 

I . ozera. est. ~O, Jal~ WIadomo, cmku, są; bezczelnem kłamstwem. _ , , . .. 
d~~s:r ,~lą~, m~~er~wsk.leJ, "WoJuy podczas _ Z ~m.eryki. P. ~eod()l' 8konieczllY, :;1'- . ~ondyn, 1 grudnta. PI~C pulk6w lnd~J-
p JU .' }Jr.zedst.~wloneJ wczoraj. tysta-rzezbHLrz, zauut'szkaly w Warsz:nvIe, SklCh otrzymało 1'0zkaz wymarszu do Blr. 

· ~ medzlelę ujrzy nareszcie światło kin- oh'zymaI zamiiwienio llll figury kościelne my. 
n6Ie~o\~ obraz d~'amatycZDY llBonclat· i jogI) do kościoCa Imtoliekie"o świeżo wybudo-
c l"\{<l" pl' e b ' ś . J I Kb' • l z 1'0 lOuy Z pow le 'el • • m- waul'go przez "ulinę polsk~ w Jeniey. 
szewskJego. ~ ___ _ usnTNIB WIADmłOSGI HAlłDLOWE. 

Amer.l'kańska atale. Suraty .pokojnie. Midilliilg 
amerjksńska nil list. 57/", nil list. gr. 6'/,,, na 
lt. mr. 51/", Da mI'. kw. 6'1". na kw. maj 6'/u, 
lIll maj cz. 5

'
1,,, na ez, lp. 5./12 p. 

ManChester, 30 listopada. Water 12 Tt.ylol' 6'1 •• 
Wal,er 50 Taylor 8 l /,. Water 20 Leigh 7

'
1., W.ter 

SO Clayton S'/8' Mocie 32 Brooke 81'., Mule .(O Ma.
yoll SI"i.' Medio 40 Wilkinson 9 1/1; Wa.rpoops 82 
Lees 71 ,. Wllrpoopll Sil Rowla.nd 8 1,.. DOllble 40 
Weston 9'/a, Double 60 zwykły g. 12, S2lt 116 
yds 16X16 grey tka.uiny II 82/4.6 179, mocno. 

New-York, liO listopada. Bawelna. 9'/181 w N.Or
b,n.r.16 8u/u' 

T"'JLI~GIU.:tlY GIELUOWE. 

Z dUlalUr Zllllia Ił 
Giełda Warszawska. -' 
Ż,a,mozkońaam giełdy. 

1'C.H.ONrI{,A 
KRA J O W A I Z A G R A 1>1 ł C Z N A. 

ROZMAITOSCI. Za WIlkII. krótkot.,,,,lnCłW' 
Berlin, 1 grudnia. Regulacya końcomio- na Berlin t'.a lUO mr. 

* "! ' k d I' \V' . . si~czna skoilczyłn. się i oprócz kilku mniej- "r,Qutlyu" l L. • . 
C>2.:a0 62.50 

, I nO osa'na ra Z oz;, pOCI~gU pOsplcsznj'm h dl Ś • k h" d .. P' 100 r l'ą,eJlH " Oiltendy du V1Vlilro~ :17 h. m, z wn<Tonu SZj'C upa o Cl, o t6ryc JUZ awmeJ " aryz" r. • . 
Warszawa. lfice-Jlreul/ sądu okręgo- pueztmvego shn.dziono 2!l worki pieui\lzuo" ze wiedziano, nie przyniosła żadnej przy- "Wiedeń JJ 100 li. . • 

w~go warszawskiego Teodor W ulęcki, za- 150 llrzcsylknmi, iii al'tości przesz?o milion f, ank6w. krej niespodzianki. Spekulacya tutej sza , Za. papiery pd~llYow,: 
mIanowany został rejentem przy wydzia- Przesyłki te wysłaM hyły głównie li Amersl:i i a lJvb dziś J'odnak bardzo powścing1iWIJI,' LIS!,] !JlkWI,1 !{r. ~ol.. • 
l h hypotecznycł M,l I." dresownue uo Rosyi, AusŁryi l Ni"",iec. KI'lltlzie· J, • \V' d' . p . 1'1- ~d Ros. lot.. Weuhodnla ••• 
a~ . ~ .. O<jIUu. o. ~IiJĘuwego na zy dokonano. 7. wielklb. rafiueryą, kto i"j zaś d"ko. pOIllew!lz '," 10. mu l a:yzu l~ W:I aCJ:8. Liatl Y-a •• Ziem. 11 69 r Sel' l. 

mIejSCe ś. p. llem.l'ka Kletlmsklego. lIał, do!q,d Ille ma um śladu. odberlzlC Slę dorJlom za kIlka dm l mOzO " " " Ser. U do IV 
· Pożar (abl'!J.ki. We wtorek' Rpaliła się .... * ~ ~t~naCh Zjednoc2ony~h w G~org~i, '! poll- jcsz~ze wywołać silne wahania kursów na UstyZaęt, M. WlI.rBlI, lWr l 

fabryka tabakIerek, b~dJ1ca własnością Sa- 1I0~IL g?l'J, l~e~łIIcwa~, w gli'ln kOI>alm TIllodzl, :vY· giełdzie tutejszej. Gdy z Wiednia nade- .." " U 
muela. Toma St· t, • 5 000 kr) to, cało zrodto ... atr!l;llleutu. .Pły~ podohny Jest \ ,~ " d ~ ~ ł b b' . . ł- "" .. n lU 
, .. .' Ia .l' • ';yllOSZą .! . rs. do wwu. mocno Zabal'Wlllnego, pru.wJO Ctorwouego, SZła Wla omo:;l: ? s.a em.usp?SO lOnIU ~1{l "" )' II IV 
Znaczna hczba rohotmkow pozuaWlonlj, Jest l Za douaniem glllnsu, występuje pi,"kny kolor Olllr- dy, rozpoczęły SIę l tutaj wll;}ksze reabza- LiltJ but. M. l:.odr.i liol". 1 
pracy. l 11)', .tw,?rz~c at~!l.mout dOJkonaly, nie rozktau!lJ'lIcy cy~, co oddziałało szkodliwie na. kursy. "" .. .. II 

Stowarzyszenie "Lutnia" przyłł!CZY!O silili' SJ\) :t mo u!lolllaJ~hey Rtalowek .. , . Także rozllIaite wzr:rl~dy polityczne wpłyn~- .... n "Ul 
do Resursy b t l'k" d' t ,. Oryglllalne towarzystwo. Z dZlenmkuw rosYJ-,. d'ś l. 1 . kO .' b' Glelda Berlińska . o Y'łf3. e s lej, g ZIe (l rzyma~o 11 Bkich dowiRdujemy si~" że \v Pctol'sbnrgu istniejo iJ: ZI uart zo m<: o~·zfs.llIe na usposo te· • 
bezplatme oddZIelny salon. ; towarzystwo miłośuików walki kogulów. Ule. Na rynku plemęznym Wylit=liPltn. zno- HaukllOl.y ro"Ylskit. f,ll.l'a". • 

Z ~qdu.. W. poniedziałek, w pierwszJ:ll1 ! * , ~!~,wszy ko.~gre~ volap~kistów . oąb!jdzie ~i\l w I wu większa obfi~o~ć, dysl~ont? powróciło W.,k~I(j na W::r'8Z8W:'" k~o.t. 
wydZIale krymmalnym rozpatrywa.no me-. Awlb JI' ",: w Dann, c61e~1 z.lstoSOWo.IllII mow] po-! do 3(1/. \V drugiej połOWie O'lełdv obroty l'tllerellllrg kro 

kJ f ł -, II w,zechnoJ do handlu. . o. kl)·· " dl 
z~y .ą ~pr!l-wę O a sz, oszustwo l zatopIe- * Wielki las palmowy znaj<lnje si~ w [lotutln·o. I l wn:halll!L 'U~8Ó:V były Inu'dzo ntezllRczne:" " . 
m.e bel'hnkI. Pod zarzutem tym oa. la-, wo·wschodniej His7.panii, w EtcLe. Liczl~ t!Lm 0- I PapIery rOSYJskie przeważały w podaiy l >I Londyn;::. 
Wie oskarżonych zasiada kupiec Abraham· kolo 8~,OOO d?ew dakt}lowych, któr~ otaczajfj, W?! notowane były niżej. Ruble sp!\dły prze- n w· 'd,' k 
Glass. ! kolo wlo9k'J ~~che, nau rZclczkl,! .vI~(Jlapo. Stoją,. szło O l/ marki. Przy niechętneIU uspo- 1)}'.k~llto pry~:t!~ r. 

K . t t L b l k 'b k lone albo w sCIshoh grupach, odblJU.JfUl uobt'zo Od,' b' . 2. 'd I'" . ., lk d' - ara .. pro es . u e s ',0. 11. a s 'ar- I kor0I! lhtew othvnych, albo otaczają ('10m ki ilzier. BO lenl~ gle1 y Z lO:t.oweJ, me'Y.le a po az 
bow~ wyrruerzyła w tych dUlach karę na I żawcow, lub stoj!} po obu stronach dl'o~i w grll- była. dZIŚ dostatecZnI!, by obmzyć notowa- Gielda Londyńlka. 
tuteJsze towarzystwo kredytowe miejskie pn..uh, stanowią? pi\lklle wejście do .dworów wiej-, llil1 pszenicy i żytu. o l/Z marki. \V dal- Weksle nn }'oleTs!.mrg. • 

10-68 łM1 
42.- 42,10 
84.00 8ł..10 

9620 91U0 
W.5O 9926 

lOl.lU 101.10 
101.10 101.10 

.:. lIlO.60 
~ .. 99.60 o .. 99,10 -a 

oS 9~.lO 
OO.W 96.60 
96.50 9b.5O 
96.:&5 952i 

19170 19180 
191.76 l!H.75 
ISI.M UH 80 
191.- 191.-
18985 199.76-
20.87 20,88'/1 
2QJlS 20.2{ 

161.65 161.60 
8 B 

22'/" 
za lliewykupienie świadectwu, pierwszeJ' gil: j skwh: WY.50kosc, t.l:ch pa~m. dochodu oą 12 do 1~, szym ciągu iyto straciło znowu 1/ m. Dyskonto 4-
d i ' , . d k' ' ! metrow, wwk zus sIęga nJekIedv !lo setla lat. W h.! . 2-
~ l SWla e~tw. pr? Ul'entow dla' urzędm-' sŁopatlzie i grudniu d-alttyle dofrzewah, a choć nie t PeterSburg, 3~ ~Istopada. Weksle na~ndyn 22

1J" _~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~ 
kow dyrekCYl l1leobwralnych. ! są, .t?,.k ~obl'e j~k daktyle ;tfrykailskie, je<lnak wraz! nu. pa~b,:rg 103 /2' na Amsterąam 114 lu na. Patrz -

Dyrekcya tego towarzystwa uważają.c. 'z hs.cml przJnosz~ rocZlllO dOllhodn uo 1,500,000 124~ 12, t2 ~m.pe}'ln.ty S.G?, rosyJ. premlowa pozy czka 
na odst· . li ii ' f .. realow (157500 guldenów); Li~cie "'ur zźólkna zn'II-OJ errllsyl 23lJ 12. tu.ka7. II em.221, rOSYJska po-
, p , ~Wle O . no nego paragra u ustawy, I pełnie, I'lIZS}'lalle są, po cnlej Higzp~"li ~a pl:oce. zyczka z rol~u 11:173 160.'/., H pożyozka wschodnia 

hsty. zas~.lwneJako ,dł~g towarzy~twa, U-, sye w pnImową, niedzielę. Lud, liść taki używany, 083/,. HI p~z. w9chod?la 9831,.; 6o/g renta zl:.otn 
c~lyh~a SIę od wykuplellla patentu pIerwszej: na proc~aJi, uwaza juko POŚ\yilleony I zdo!~,y El>' 18,7'/2' 5% hsty r.~st. zlel~sk_ :633/4 , .. akcy? !os~Jsk, 
gtldYl. Zaopatrzyła. się natomiast w niż,; st~pOW!l.C pwrutll)chron, wywtesza g,) zatem l przy- WIei. D. Z: 263/" kolm kUlsko-kllowskIeJ 3Ó4, 

. t t h, 11 d I wiązuje do krat halkonn. pote1'8burakl bank dyskontowy 783 1
/2 , wal"szawskl 

Sz)~ Va en. .UH owy, wymag.ally o ~y~o-, >I' W nledług'm !T'oze czasie, pras}' mechauiczne bo.nk dyskontowy 312, .ro.yjski . bank dlo. halldlu 
kOS~1 kaplta.tu zapasowego l urzędll1kow; druka,slde, będące dziś w pol'iszechuem użyciu, I zagr. 33:l,. petersburskI bauk ml\jdzynlłro!1owy 4.81' 
swolCh mo uważa za równoznacznych z' nstąpią lIliejsca fotogrnfii, której prnca byłaby Ule- dyskonto prywatne.1) 0J0· . 
prokurentami handlowymi I równie azylJBzą, a zarazem mniej kosztowną. Ta- . 8łlrlln, 1. grudma. iBlleł.y hallktl. rORJ,lsk!ego 
W' , .: 1 I kiO<fO przy,p.ajmniej przekouania sę, amerykanie o· 191.70; {:9/, listy Zu.stawne ó9.90, 4% haty likwHl .. ~ 

ymHlrzeme powyzszeJ tary spowodo- pie~aję,c si\} na wynalazku, który' ma rozwiązaĆ to I cyjne ~6 ~o, ó"I, IlOZycz~IL wRchodniu. II aJ" 5B.~O, 
wał~ prot~st ze Btr.o~y towarzystwa, któl'e zadnnie. Chodzi tu najpierw o pozysknUle odbitki I!l emlsyl 69,00, 4,0(0 ~ozf')",lr~ ~ 1880 r, 84.40, 5'/. 
ZWl'OCl!O Się do Illlmstra skarbu z proiibtb negatywIlej kolumny dzionnilm, zu. I'ośredllictwem hsł,y :l:n.,st.awllo rosYJ.slne 9.7.20, kupony Il"lr,,, S21.~0, 
O wYJ' aśnienie wntpll'W ' .. ',' ,d h Il'zutu świntła oloktrycznefl'o i utrwalenie J'el' no. pa- 5Ulo pozyc .. lra prelIlIOWIl" laGło roku as.oo, taka;,: r. 

< '1l OScl l rozuOl O nyc , . . :. ó". 18"u-' 13300· k,· l ' l 11 825') d t .' . . b k 'b .. d k" f .ka papu,rowy"', rozw'J"J'/Icym eH" " taką, ~"yhko- <> r, "Ił. <_ye ~IU'KU ,Ul.!ll o~ego •. , y-
Znp:1. rywan SI\) IZ y fl al owej l yre CYI\, ścilJ" że mużua otrzymhć sto ollhitek pozst)wuych akoutowego 73.10, dr. zel. warsz 'Ywu. 305,~0. ak. 
towarzystwa kredytowego. " w uI?ływio jednej sekundy, or.yli 360,0::10 w eil!gn cye ~rHt1yf.{)"rn:"I~',ryaclne 481.59, 11I1)1I0W'''11. pozyozka 

_ . Szko~a k~ronkarska W Zakopanem. "8Wlt" gndzltl)'I • rOPIJ"kl\ 97.70, tio/~ rentn rOĄyjakn 111.l0,/lyskonto 
podaje zaJmuJ~ce szczegóły o rozwoju wy_I * Fosfor z krzemem tworzą, w pOłą,CZCUlU z me- 4. I., prywatna 3 IQ' 
· . ... k ł kt" b' i talami, aliaźo (stopy) często krucho' z tc"o powo- Londyn, l grudnia. Konsola 100

7
/11, Pożyczka 

ze,] wymle11l0neJ az. o y, orBJ wyro y zo·: du pp. Montoooro, Levis i !.hillemi'n zru{;,nili ato- rosyjskll z 1873 r.96 1It· , .. 
stały odznaczone plerwszl1 nagrodą: dyplo-: SUllki tych mig3znnin i otrzymali aliaie fosforu II w~rsza~a. 1 grUdnia. rarg naplaf\u. Witkowskie
mem honorJwym na odbytej niedawno wy· ' hrollzem, pl'zedstawi.jQ/ce wiclkQ/ sil\) oporllą,. An· ~o. 18z~mcaBm.,,,rd. ----, pstrll.l <1ohra -:-
sŁawie krajowej w Ozerniowcach. Postęp i I glicy i amerykanie modyfikui~ do nieskoucz'mośd -, biała ~--660, ,wyho:owu. 676-700; IJ~ 

O ó· k ł k • d . l ,stosunki /lowych aliaży te"o rodzajn, Pp. Coka- wyborowe 490-IiOfJ, sreJUle, ---4M, wa h· 
r. zw J sz o y 11: az ym Ulem~ zaznacza, llOlt, Jowelt i Br'andfort, stnpiając \v wysokiej tern- w~ ---j jęczmi'lD 2 i 4-~>rz~d •. ----'. owiea 260 
SllJ kr~ku. . .... V lOku zeszłym hczba. uczą,-, peraturzt' mangan, fosfor, miodź i cynC, otrzymali -300, gryka ---:-' rzepik le Lm -'-, zImowy -
cych SIę dZieWCZątek wynosiła 49 w bie-' alillź wielce oporow}, który będzie użytym do wy- -. rzepak mpa Zim. ----o grocl~ pol~y .---, 
żl1cym jest ich 65. Pr6cz rzeczy kOS~tOWllycb ! robn .niekt?rych. oz~ści machin, nllI'uźallych na cukr. -- - --, f~Bola --:---, y.lemmakl :-:-

k l b'" . d' l ,. szybkIe zuzywallle Bl~ -- za korzee. kasza JlIglana ---, JIlCE-
BZ O a wyr~ la rowmez prze mlOty pro. t- i * Poezye Maryi B~rfusóWny tlómaczy na j\lzyk mienna ----o gry~zalla gr?ba --- -
tyczne~o . uzy~ku., a ceny takowych Stb nad- niemiecki dr. Karol :NeumaIlu, który w oolach li. --- za .pn.d. DOWHll\IOUQ pneD1cj' 750, żyta. 
zwyczaJille D1Zkle. . I teracl<ieh nanczyl: sig po polsku, 15ÓO, J\)OZn1l6ma -, OW~1l. 120, groehu pOlnego 

\V ostatnich czasach szkoła przygotowa- >I' Z papieru prasowanego Wyl'nhiano dot~<l w - ,'~orcy. . .• 
ł ł dl h b' l' A,l' Amoryce koln WIL"onowo obecnie jeuuo z tamtej· Warszawa, 1 grudma. OltOwlt.a 78 /~ :r; akeyzl! po 
a ea !li. ~ypraWI;} ~. ra la~,~ uamow~y szych BtowarzY'zeZ zamiel'zu. ezyny Btn.lowo ZIlSŁą,_jl<.::l0J0.StOBUt,l81c gu.1"uoa uo wiu.d,'n 100-307

1
/" Hurt. 

Pot.ocklej, a koron~l te pOdZlWHl.ł nastl;}pme' pić pallierowemi. B~tll/l ~a va.!l(]ro k?p. --8025
, r.a gam. -:

Fellx, słynny krawIBc damski w Paryżu '" Znacznjl.ilość niemieokieh profesorów gnie. 261. .. Szynki za wla,l .. o kop, _-81,j8, za gamJC!" 
nie 1ll0glj,C nachwalić' się doskonałości wy: y,njpńskiego giriti'uzyum, otrzymała l.a~i!ki pieui\l- I kOpl!lJHk --!36,ó1ItZ dm}. n~, ~":YBohll. ?O!o). '500 
· b . b . " l .. ,zna z funduszu, jaki .rzą,<1 pruski w czasie rozpraw I Petersburg, SD s opada. ....OJ w mIeJSC!! ... 
lO ~ l aJeczneJ Ulema taDl?ŚCl, w porow· !lad ustnwami u.nti.polskiemi, . "nil poparcio niem. PBzelll~a w.m. 12,25. Żyto ~v -0;' 7;00. OWles w m. 
DalllU do. cen koronek paryslClch. czyzny" uohwalił. 4,26,.I;ouople w m, 46.00. Slemlo lmo.nne w m. 14.uO, 

Dczenmce przebywające tt'zeci rok w ol1wllz.. 

k I t k
· b " . k . Berlin, 1 grudnia. Pszollloa 148-1IIS, ua 

~z O e! a Slb? zndJmlOl:e z rysno ,amI, T E L E G R a M y gr. loó1/2' na lp siol'. 165. Żyto 128-1P.tI, 
ze kazda potrafI dany wzor narysowac, po- .. j.\. na gr. lin!/" na cz. lp. 1lł31/t • 
większyć lub zmniejszyć. Dziewczęta ob. --- . londyn, Bu listopada. Culner Hll.vanll. ~r, !2 nomi-
zlla.jmione Sil. również ze stron!!: handlOWI! W' d ' 1 l' O' b l ' unlnie J2. oukier IJtll'akowy 10

7
/s, spokOjnie. 

Wiedza dob~ze ile im . raca tt . w s kol~ le en, gnu ma. po_zycya u gll.row Liverpool 30 listopąda. ~p!'nwo~(In.lJie pOIJr.fłtlu~wo. 
.• , •. P, a, z. przeciw kandydaturze ks. Mingrelii zlUielli-~. Prz"puR,ozslny ohrot 8,000 bel; stale. DZlen-

przymeśc moze 1 ze wszystkIch ,sl!stara.Ją, ny -dowóz 24,;)00 bel. 
się, by zarobić jaknajwięcej • Pracowitsze la położenie rzeczy. Dotlltd mocarstwa LiverpoolllO listopada. Sprawor.danilllCOi!cnwlł. Obrót 
i zdolniejsze zarabiają 120 florenów rocznie, przypisywały zwlokę w rozwiązaniu kwestyi S,OO!) hel, :I: t.ego uo. 91,elmln.eY\l I wy"',)" 50'1 hill. 

- Sproslowanie. W ostatnim 2&:J·ym numerzo 
,Dziennika," w kroniozoe "odszkodowania za ka
lectw'),' w wierszu trzocim, uminst "izuy lun
t1low~j, powinno hyc) "izby Bl}dowej." 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
Hotel Hl\nteuft'el. L. BUl'rna.nn z Kappe!. 

M. ł'unk II Wiednia, P. Hoferdt z Wrocl:awie., R. 
Riideuberg z Berlina, Perlmuter r; WarsE&wJ. A. 
Limons 2: WarsZIlWh ElaanowBkl z WarazllWY, :Leig
sebring t'. Warszawy. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Manefistwa zawarto w. dniu l grudnia: 

W parafii katolickiej -
W parafii ewangelickiaj -
starozakonnych --
Zmarli w dniu l grudnia 
Kalolicy: dzieci do h.t 15·tu zmarło H, w tej 

liozbie ohtopoowlO, dl\iawczl}t 4.; dorosłyoh S, w tej 
liczbie m\lżczyzn l, kobiet :&, n. mia.nowicie: 
Jan Joszko, lat 60, Anna Zielińska, lat 52, Anna. 
Pfeiffer, lat 19. 

Ewangielicy: dtieci do lat IUu zml\rlo S, w tlij 
liczbie chloplJów 4, d~iewcz,t 4.; dorosłych -, ." tej 
liczbie mczc2lyzn -, kobiet-, a mianowioit,. -

starozakonni: dzieci do lat 15-t u zmarto 1, w tej 
liozhie chŁopców 1, dziewcqt -; tlorcg!Jch l, w tej 
lic~bie m~żozJzlI -, kobiet 1, 1\ mianowioie: 
Kowalska Ruohla, lat 26. 

Przepisy o nadzorze nad fnbryka.mi 
i o wzajemnych stosunkach między fabry
kantami i robotnikami, - wydane w Pe
tsr'sburgu aakladem administra.cyi "Kraju" 
w dwóch j~zykach, rosyjskimi polskim, :
s~ do nabycia 'W administracyi "Dziennika. 
Łódzkiego." . Cena egzemplarza, w obu j~. 
zykach, wynosi 50 kopiojek. 

Jnlia Leichnitz 
laureatka konserwatorym warszaw· 
skiego, udziela lekcyj spiewu. 

Bliższa wiadomość w redakcyi 
"Dziennika Ł6dzkiego'" 1045.-1 

a powyższa suma dla górala. przedstawia bułgarskiej Rosyi i wzywały ją, aby wska
duży kapitał. Prawdziwie wzruszającym zaCa swojego kandydata na tron ksią,żęcy, 
jest przykład zapobiegliwości tych dzieci Ob . d R d . • ' , k' h k'd I eCllIe g y osya, zgo ma z zyczemelll 

B '(J C H f),' Y G O D IV' I O 'V Y 
T"CTTE:TSZE:T BT .Acrx:c TOVV .A~OVV"::E1J'" 

gors 'lC o az y grosz, trwaw~ prac!}: .. od dnia U do 20 listopada. 18S6 r. 

zdobyty. ~odczas krótkich dni zimowych, m~carst~, kandydata swoJogo w OSObIO k~. 
przed godzmą 6-tlli rano, gdy jeszcze mrok "Mmgl'eIll wskazała, lt mocarstwa tiJ kombl
nocny pokry.wa .śnieżne pola ~ za~opi~{lS.kio, ·nacJSj przyjęły, Anglia obudziCa 0pozycYę 
przede drZWiamI gr?~ad~1! SIę JU~ .dzJew-1 h bułgarów .... Fakt ten, pisze korespondent 

B. Materyały wyroby 

czętaz Dstnpa, Krolow l t: p., mleJscowo- b k·.l P l" h O d" Ba.wełna-
Ś ' dl 1 ł ,. l k t' 1... ·:>ł.....l'p.eters urs l 'o" o ItlSC e orrespon enz, Welu!\ 
'Cl, o (a onyc l llleJe( no 1'0 me o ""1 ..... ·, • . . . . Odp!\tlki lJ1lweluilLllc i wclniano -
wior~t od miejsca nauki i zarobku. -' Nie moze wywotae lil rządu ta.mteJszego chęć Prz\ldza }Ju.welnlan!l. 
zadługo potcmotwierajl!r się drzwi szkoły, ,wycofania się';' jałowej akcyi i poprzesta- Prz\:dzo. wełniana • 

a l)ftIllla Józefa 8zt.elcerówna, k. ierowuiczka II ni11. obecnie na I).rzyznanem H..OByi przez Tkaniuy bu.wdllilll1e l welnitmo -Prl~etwory chemiczno i fl~t'hy -
zakł:tdu, rozu.mua 1 z:l:cna. kobieta, ogrz~w- trakt.at berliflski prawie "veta." Odjazd I.'apier 

6:-y l nakarIllH~Szy. zZl~bnt~te . praCow11lce, J' en. Kaulbarsa z BllIgarvi był pierw8zl~ ZaIazo surowe - -
Siada wraz z filamI do wspol!]~J pracy.. I '., .. J ., • Żelazo kute, orlIew)' i t. p. 

_ Nowe szkoły. W PorębIe, w pOWIecie I wskazowklj; Vi tym kl~runku, kt6Ilh Europa W\lglll kamienne i kolts 

cln'zanowskilll (w Ga1icyi), postanowiono l (lobl'ze rozważyć powInna. Dr~~wo ~)~i~~;)alle 
bezzw!ocznie otworzenie d~ugiej s~koły .gar,n-l. Wiedell, 1 grudnia. Wszys.tk.ie sejmy kra· Wnpno i oement 

- korcy 

carstwa, o.raz wprowadzeme w JaknaJkro.t-jJowe zwolane zostały na dZIen 9 b. m. Gips 
l t t tI k Cegła szym cza~le n.au wwego ,w~rsz tl u rac le.!I Berlin 1 gruduia. Telegramy Tladeszła Asfalt, smollL i telt1 um smołowcowa -

go w Łan,cuCle, a pOWl'OZOlczego w Radym- ' . . Szmaty i mll.-qa l17.cwnIL 
nie. 1V Swiątnikaeh ma być niebawem 0-/ t~ z BJa~ogrodu za.przecza!ą stano,~czo Skóry 
twartą szkofa fa.chowa ślusarstwa. ł wlndomośclOm, o wykl'ytym Jakoby spIsku Konopie -

- Trzydziestu studentów polskich na uni-

I
' na życie króla. ~~;!y 

wersytecie wrocławskim, w skntek, iż po- Berlin 1 grudnia. Nacisk jaki cesarz KOHci Burowe -
zbawiono ich wszelkich stowarzyszeń, opu- 'Jh' d . ,. . 'd \VJroby szklaulle -

Ś '1 .' t t' . l l . d "U7' . Wl rlm po CzaS P1Z}J\lCJa prezy yum ra- Wurohy drewninne 
'CItO um wersy e l rozJec la o SIę o IV 1(1- l, . .' • , J 

dnia Pr'lgi Krakowa i Lwowa ; (i;' :;·",.~'iW1l. połozy! na komecznośc prr.y~ IOtręhy - -
, ' , . :,.. . '. l .. ,l- 'I' KWlat słodowy 

_ Patryotyczna zawIść. JakIŚ dZIennIK j .... " .I"lJJe du o arll1l1, wywali tu ogo me 'I Kamienie ~ 
niemiecki zamieścił wiadomośc, iż prawie j g!fJbokie wrażenie. Cesarz mifJdzy jnnemi 

Przyorlo: 
z komun. z Ceso.r- z Zagra-

kujowej stw'Q, nicy 
p n 11 ó w kgr. 

27B9 665 289100 
7al 707 160~O 
!lM 700 
SSł 172 

1405 325 3ó120 
24ct8 :l167 

10!1b 796 107801 
1324. 18 

2452 
776lL 

6080 
11474 
1884.6 

727 
1621 
1281 
124.3 

678 
527 

5.26 
1433 

1220 

(iW 
62 

8Zli 

860M 
161330 

10792 

lS0'30 

o d e s zło. 
w komun. <lo Ocelir- 1':& Gra-
krajo\vej st\'I'a nico 

p u d ó w kgr. 
971 
69 
31\2 

~88 16~8 

1:.tOł3 29154. 
491 

1718 

120 

62 

103 

65 

łOlłB 

5870 

10000 



DZIENNIK ŁODZKl. 

o G o s z E 
06 'bHBnEHIE. '. I' 06 bHBnEHIE. TEATa;VłCTORIA. . CY,D;e6maił IIpBCTRB'D IIeTpoRoB' . CY.1l:eom»:łT nplIC'l'aB'D IIeTDOR0l3-j 

.' . . ,... <maro ORpY~HaroCy,n;a PlIllap,n;'D OItaro' 0Rpyamaro Cy,n;~ P:~rqapAl>' 
TowarZYiltwo,a.i'tystow:dramaty~znycb By,n;KeBlIlIl>, Ha OHOBaID.1I 1030 CT~ By,n;KeBlllIl> Ha OCIIOBaaUI 1030 eT. 

póć! dy!ekoyą/ y CT. rprux. eYA. OtJ'bHB.lHIeT'I., lITOyCT. rpam,n;. Cy,H;orrp. 001>HBJIHeT'b 
~~,.~ta. pucJ.udewskiego. 24 Hoa6pH 1886 rOAa01> 10 lIaCOB1>:llTO 22 Hoa6pH 1886 1'O,1l;a Ol> l 

W··' ,; b!:t·. 4 'd"·" '1°86" Y.Tpa 6y.1w'.i% npOAliI.B:lTl>Ca ,n;BlIatlI-.llaOOBl> yTpa óy,n;6T'I> npo,n;aBaTl> 80 o A. ·gru nla CI r.· ,. ". . 
".''''l1 : .. '. .'. ,'. . MM llyym;ecTBo ;;npHila,n;JIemamee CH,n;BHlIHJMOe l1:Mym.eCTBO .llI-'LlLL''' ..... L'V 

;PÓrUcznikSzykowskir1lRPMt"TyrenroJIb,ll;'l> II llOSHaHCRift" mam;ee repeony MHJI.1:epy, 
~, . Ha lItCTfl, xpaaelIiH, B'b rop. JIO)l;BII CTfl xpalI8Hia Bl> ropo,ll;fl 

no,n;l> N~ 8, lIa y,ll;OBJIeTBOpeHie npe)no,n;'L N. 536, Ha y,n;OBJl6TBOp 
..relIsii!: ARn;ionepnaro 06m;ecTBa ęa-1npeTeHsift paSHbIX'ń JIHn;'ń, COC'l'On:-

H.OJJł.')LpO~CZas lłok9jU. IlpRRII ,,3aBepn;e", CocTOHm;eeH.3'L'~ee lIS'L JAe6eJIIiI II I{paCKI'1, on;iI-
Kroto"hwl'la w :5'. ak. tac.h. G. Mo TOBapa, on;rfmeHRoe ,lI;JIH ToproB'J}lnenBoe ,lI;JIa TOprOB'ń B7:. 1,811 pyo. 

v - B7:. 317 py6. 46 lwn. r. JIO,lJ;3l>, HoaópJł - ,lI;Ha 188& 1'. 
seria, przerobU ~ J. ,Ś~iwiń8k:i, Art. r~ .J!O.H;3l>, HOH6pK 17 ,lI;'fIH 1886 r. 1387-1 ' BY)(KEBJiI:q'J)," 

9:'. ~Var8z. 1388~1., BY)I;KĘBHll'1. 

0& 'bflSnEHIE. 
;ęz~zyzna W slIn . wieku. Cy,n;e6lIhIił .npłICTaB'ń .. IIeTpoI\oB~ 
;dobr~go; zdrow]a;żo~aty, CRaro, OKpy'm.HaroCY/I,a.Pnllap.n;'ń 
,w1~~JIłCY d.oskonale ;Ję~y- By.n;KeBR'l'b, }KliT. B'b. rop. JIo)J.S~ 
Jdlllll .. polskIm"rosYJskIm no HOBO.M':ó PnIHKi) no.H;'ń N. 240, na 
(skończ,.l seniiriaryum na- OCHOBalłlH lOBO eT.yeT ... rpam. 

eperacye, korekty i stro .. 
jenia f9rłepianów przyj
muję. Zamówienia mozna 
robić w aptece W-go Goe
bla. . 

.'1."1" uczyc~elskie)" życzy sobie Cy,n;. OO'DJIBJIJIeT'ń,' lJ.T~. 94. Hoa-
prz!jtić zatrliGrtienie oopo" Cipa 1886 rO,l(a Cl> .10'llaeoB'I> y~pa --:--'--c--_.-'--________ _ 

wiednia przy fabJ,'yce, mag~zynielu~ 6y.H;eT'ń . npO)J;aBaTDCH )l;Bl.JJKIIMoe N ·C· · ut I Niewęgłowski. 

inn6i.~'.' p .. 'rzed.si~lJ. ~erstYf.i.e .. '.w .. liO.dZI •.. m .. ym;eCTBO. < nPIDI .. a.,1I;JIeiRam;.ee .. ry~, '. 3 .. '.'WI39 . ~ Ła1g:ldtwa oterty prost~ składać V! C'l'aBY RYPUBery,. B'b rop. JIO)l;3H iJ 
redltltcyi~ "D'zien1'lika" pod litera~l Ha Y:BCT'BXpaaenUI IIO,ll;"I: N. 1247. . I 

A. Z., < , 1391--3-1 :a. 1095, na y,n;oBJIeTBOpeme npeTerr-,Polecapodpisana księgarniaksiaiki 
. .' . '. _. .. alii pammx'I> JIm:J;'l>, COCTOHm;ee lIS1> ,dla młodzieży i osób dorosłych! t~ .......... . 'O:E' 'NTV'S'TA Me6eJIH,' JI.olll.a)J;H II. np., on;imeRHoedzież obra.zkowed.lamalyc.h dŹIeCI 

..... i .' . '. . . )l;JIH TOprOB'I> B'ń 500 py6. - R'OII'I .'. R' S h tk 
•. '. d" '.' '. • • r. JIO,ll;Sl>, Hox6pH 17 ,ll;HH 1886 r. .'. • C a e... 

B. Br~ozow~kl' 1386-1 BYAKEBłPI1>. 1389-6-1 

wstawia. zęby situ~zne wed~e najnow
szej, za najlepszą nzna.p.et Dl~tody~ 
opera(}ye. oslmtec~nla na "trozenle bez 
bólu; (za pomocą tlenku azotu). 

Ulica: Piotrkowska, dom 
W~,,~ie.WBki~~o,ąJlad.,Glll4el!ll: 
W,,,go$ueątehubego. 1264-Uh:'r1,5 

D~aW~,DZlERŻAWIEN1A ' 

,PREMJOWANY 

TRAN-RYBINORWB SKI 

Nr. 270 

N I A. 

ADMIN'STRAOYA 
. Najwyzej zatwierdzonego Towarzystwa Akcyjnego 

W. J. Ragozin i Ska 
w MOSKWIE 

ma zaszczyt zawiadomić, iż powierzyła GENERłLNĄ REPRE
ZENT!CYĘ firmy 8,;,&j i ~YłJĄCZNĄ SPRZEDAZ znan~c~ ze 
swej dobroci oIejow ~llneralnyeh na Królestwo Polskle 1 gu
bf'rnie pótnocno-zachodme d'OmOWI handlowemu 

Mikołaj Brauman wWarszawie 
upraszając jednocześnie licznych swych klientów o· zaszczycanie 
towarzys~wa i nadaJ swem zaufaniem. 

Moskwa w listopadzie 1886. 

Powołuj1łC silJ na powyźsze 'Ogłoszenie, ~l~m. ~onor ?olecić 
wszelkiego rodzaju smary mineralne ,wyrobu NaJwyz6J zatwi6rdz~; 
nego Towarzystwa Akcyjnego ,,'V. J. Ba;rozin i S-ka 
w Moskwie, które stale na składzie lltrzymywać będę 

. J!l:łkolaj 'BraHman 
18 Nr. Ji.rólewłlka Nr. 18. 

, 1360-2-<! TELEFON Nr. M. 

Droga zelazna 
WARSZAWSKO· TERESPOLSKA 

'szem zawiadamia że w zwi~zku moskiewskQ~warszawskim, 
15 (27) grudnia r. b., 'Ustanowioną zostaje specyalna 

na przewóz ekstraktów dr~ewa farbiarskiego w prze
pojedYllCzych, pół wagonowych i wagonowych z Mo

via Brześć do Warszawy -Pragi, ~gazynów-Tr&nzy
Rudy-Guzowskiej, Koluszek, lCzęstochowy, Myszko-

jeden lub d,uri~~l:W~rłr!:wMlćowe, i 

razeM 'lub; ()'dd z.lehll e Z got'Ową : fu· 

;,H. "'Meyer; Christiania", 
'jąk ,również wa, Zawiercia Sosnowic i Łodzi. 1389-3-1 , . 

trą.tą'T(tą~~~!o~Q1:() ',~g. d.wóeh t y
si~~J, .. 

Pet~J~~$.~~ 
na 'l!Pierw8~" ilu mer hypate'd ,~oma- · 
azowskiej ,nierucho1UoŚ.ci,l?r~:rI1,~~~~· 
cej dothod!l oko~o rs. t~,SIl&.C ~ę~9-; > 

set, suma 'Od 8zeSCIU' do
siedmiu' ,ty~ięc.yrn1łli .. 
'W iadbDlo§Ć: W'i lfap'eeJarji . W::~go: 

g~t~~z:rn&ij~g4,: ~~t~~6s'~~0~~~~' 

WO~J Min~r31H~ N3tnr3ln~ 
ostatniego' czerpania 

nadeszły do 

... :··;~pteki'.:M., ,SP,OKORNY 
W: L O>,[). Z I.- 1280-0-'-

Dopełniona tl'anzakcJe 

, 'dI 'c)"' 'bo' elni6~e w ... ' .. e,c.i Sl. 'rm' '. iYi~tdy:" w ' dl • I D . f· l . ~. Id 
~~~~ ~!:t: :::""~1-ran;-;'~: ", "I'O~ ID ,UH'} e. Po g I' 8.PI'l mo- w ClągU gle y 

(za .r9.). '" Ul ':: żlld. l.ehe. pl. .(zAlOO rs.) ~'a ne tr&nz. ~JChC,p[ 

ffł
"" 4' ., '. Ako\'6D.Z.W·ar:.~,W IO·Or. . I -.-1!..~. n itI ... 

Ll·S·tyLik 1" u.. 95.20 . -.- '''")l,. W.-B.Sd .. ~QO;r~ ". 4 
. i li 94.70 '~;~.-' ., "',, l'O'Or. ',; _.' 

Ro~.Poi: . J' ~:f! 99.40 _._ . 
łJ ,JlOr;,,,;6 -.~ ItT6rłsp~ "100 r;. 5 

:: :~~j~~Wi~ł~1oi~~,lł' ~~.~g -. - " .. ta:d;r:t:~~~j ~ 
n 1)." '.?' . "..., /[ .' -,- "B "k H' l 

RO!il.1'0~;PI'.s,r~ 18Blł: lem."'" -.- " ILn fi. and I'tw~go 
; .. l'.': 1866 Hem ...• ,·6 w Warażawie 250 r •. " II t·,,, . ". ,. 5 

Bilei;.y-Ba.n • .Pań.Ros.Jam,.. " -.~ -.- "War~Ban Dys.2óOr. 
ln " J) " li.. ~. . '" "'1'-r" {łan .. H . ..,r.odzi 250', 
" n " ') lU ,,' .~-:-:-. -.- "ar.Tow,U9. od ognia 

Re~te. k~lejo;'a': 1::'\':;'" .:':~:r :98 76 .' ::99~:; ';, '=:~ '~':17 ·~~a:r~-w~F ~!tr!fgrfti 
Liaty zllat. Ziem.,S.I1itA l) ..,.,..-}}' -,- -.- "Cukr.Dobrzel. aOOr. J' 

. ",.,.,,·lit.B. . ~ :." ,":'::.-101;10. - .. - " , Józefów 260r. tl .,n,·, l!';; . l li C 1_ • 

1ł ~:;" Ś~rJilit~~5 ' .,., :::~f =:=' ~.- :: ::' Hjir!:nÓw~~;:;' .w 

: :;;, n liCR:. r . .=:=1 : =:=., " "fY8Z~owio.2ógl'. . fi 
" "n ij' ma.Ie i . -.- " " eonow 25 r. i; 
" i", Ber.łHIit.A, ,I) . --'-1 '-.~ -.- , " Czostocioa 2liOr. $ 
JJ '":'.,, n lit. B .. ,~. .-.' - ...... 101.1 ...... 0 -. " T. W. F. Stali 10 Ot. l 
" '.;" ,ł ·~ale "J' -'-. -.- " Tow. Lilpop, . Rau i' N 

" "" Ser. IV !~LA, ,_ 5, -.- " -.- LoeweuBtein 1000 r, e 
" ,,), ". ;·1it.B. ',5 . -,-' -.= -.-- " Tow, Zakt 'Metal. R 'c 
" ij" ,,' małe . 6 ---,- ~ - -.';'; HantkewWar.lO'OOr. g. 

'., SeryaV A B. 5 i 9976 99.85·' " Tow Zl1kl.. Górniczych '.J 

""". 5 --, "'-"..,.e' małe 99.85 StarochowickichlOOr. 
Li~tizaat. m wanz. Ser.l ~ '. Losowarii'6 -.- 'I Tow. War. Fab. MaC1i. 

" "" 11 "J' II 5- -.- -.- : Narz. RoI iOdl. lOOr. 
" IJ " ., '" III ~: ~.-: - - .' ,,'Wara. T. Kop. wilgIa. i 
" ,i " ,,' i, IV -. - ,...-.- -.- Zakl.Hutniozyeh2óOr.· 

5°/. Obligi m. Warszawy. ł) . 97."-' ,. 96.80 .. JI Tow: Zakł. Prz. Baw. 
" ,,' " ",male ,6 - . ....,. 96.50 .. 96.2ó Tk. vi Zawierciu 2ó(J r. 

Listy zast. m. LodzI" I , fi. -.-'- " 96.60 "TowlJa7., i )Jaźni 100 r. 
,,'~I )1 ,,".~, nIII ': -'-. --.-' . 90.50 "Garb "'Iemler i Szw:ede 

-.-

-.:--

--:1-

-.-

<-:.-.-

'7"'- .. -:--

,. -.-

1/-,-

-.-

'-.-

. -.- ..... 

-~-' -.-
-.-

" " " "". , .. , --.- -.-' UÓ.25 "F. O. Konstanoya óCO Listy Zl\'8t. m. Kahszl\: ,5" _._. _.~ __ 1-"'-------'-:-. _--'-~ _ _'__ _ __'_'--'-__ ..;....._---:-' 
L bl na 6- _'._ Wa.l'tość kup.onn ź potr., órJ. l List. likw .. id .•. '190.1' 

-.-- -.-
,," " "m, u l . 

Lis. za:st.R. T. W,zKr. Z,li _.- _._ IJist. zas. nowych . ,209.6 \. roz .. pre.m .• lem. 181.9 
" 611

/0 Wileńskie dl. t. It. -,- _._"" m.WarBz; I III 79-1 " ". Ił em. 102.5. 
" 'J, II krótko tr. ~: . _._ "" m. Lodzi • S9A . '. . 

Zawiadamia Szan'Own~ Publiczność, ze 
w celu spopularyzowania swych naturalny1lh 

W.IN 
Krymskich i Kaukazkich, 

UTZlłdzil tutaj W sklepie 

~'StowarzyszcniH Spożywozego 
przy ulicyPoiudniowej w dómn W-go Abla.) 

glównąsprzedaż . 
gd'ilie wina. nasze bez podwyższenia ceny u nQi 8ill prakt}'knjljcej sprzedaw8.lle 
b)'waj~, a to zabntelkll. Wytr~,wneg~ o~ ,kop. 30 .i,slodkiego lub też czer
wonego, od k.p_ 3:il wy~eJ. WlUa nasze IIlj II.nah~l1wane przez un'ld le-
karski i ·v.a trwałość .' 830 0-1 

be,zplatn i e' 
15:,,:letnia, , 

EXSI(} CATO 
osusza wilgoć w starych d,OJha'ch, zabezpidcza nowe, zupelnie od tejże, 
niszczy!Gl"zyBek, zabezpi€!cż~i odGnicIa. WBZ'rstli:o co z dn:ewa. 
Dezynf'ektuje, zaBtępujeOleJnł\.f'a.rb~ w wBzelkich kolorach 

}ańszJSk:~:i' głdwny.'w Bkl~d;~~e ma~er.i~ł6~aptoollnJch S. SUber-
bauma Vi dOmu ScheIblel'a. ." • 

. INŹYNIER· RITTEB. Królewska 39. 
. . ', , IIIIIrTelegramy HlTTER~ WAR8ZA W A. __ 

..... Od 10 funtów Bprze.daz uskutecznia si~u p~ Silberbauma .w Łoclt:i' 
przy filiny Piotrkowskiej w domu W-go Scheiblera~ 899-0-0 

~ ~ ~ 

'1"'''''',0 chowska mecb;aniczna p'riędzalnia konopi 

;foraz f~bry~a szpagatu - .' , .. 
................. :' Goldstęlu,Oderfeldet 

OpP,~nheim. ,~ 
'w~ CZ~8 T o cnOWI E/t 

swoje wyroby z 'włoskich:i rosyjskich konopi, jako' to: 

szpagaty snrowe,blichowane i fal1bowane . 
we wszystkich grubościach, w krążkach lub pasmach . 

- .' Przędzę tkacką, na dratwy i węze 
. . . pOdług każdego nnmeru, -

SIttAD· l, wyłączna' spI'zedaż na .ŁÓDŹ i okolicę u 

Wiktora Silberberg w Łodzi 
ulica CeM'iełniana Nr •. ~72-k. 

Naobstnl~nek dostarczam r?w~ież !la~~ do ma~zyn we wszelkich 
szerokoścIach, tak z ,~onopl, Jak T'OWDle.z z bawełny, podług znanego 

Wydawca Sief'on: K08Su.tb. - Redo.ktorAntonl UhomętolflSkl" 
. tentowa szwedzkIego systemu. .1384-6-1 

'){OSBO,l[eHOD;eHaypoIO BapmaBa. 17 HOH6plI 1886 r. W drukami 'l,llziennłka L6dżkiego~' .. 


