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Prenumerat, na. "Dzionnik Łódzki" 
w . Warszawie przyjmuje sklad Henryka 
lhrszfelda, przy ulicy Ms.zowieckiej, 
}II •• 16, wprost Towarzystwa. Kredy to
n. 'go Ziemskiego. Tamże na.bywać 
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Cena pojedynczego numeru i kop. 

.KAIJ~NDAItZY li. 

pismo przemys-łowe, handlowe 

, VEN li. OGŁOSZEŃ ~ 

• literackie. I 

Za Jeden wiersz polifem lub za 10110 

miejsce 6 .. k., z Wltepstwem: Im 2 razy 
6%, za.:8 ralE] 16% , J:O. 4. razy 20 Olu 

ra. 5 razy 260ft, lilio 6 rur i wiocej 

80°/ •• 
Nekrologi: za ka*dy wiersl: 10 kop. 
Reklamy: Uf. każdy wiersz 12 kop. 
Slałe ·3 wiersrowG ogto91':6nia adre

lowe po rs. 2 mie8i~znie. 

Od naloinnieł pruwyzszS.jfłcych 10 rs. 
ustllpsLWO dodatkowe ogólne ó"'o' 

lh:iś: Barbary. . 
J ~ tro:. 2 nie;lz. adro. Piotr& Chryz. B. D. K. ! 

Biul'O Reuakc:y i i AunliIli~I;1'aeyi 
uli<·;t l"'ł()trh:()1'I'8b.~" hotel Hn.mbllrski Nr. 27:;. 

I Oglo9zenill. przyjmowano al}: w Administraoji ,,!)~ietlniltll;" 
()1'1J.y. ." lliuradl OgloszeiI HlljolulIlUlI\. i lt'rellCl1era w W Il.r~7.lLV'/le 
i tv I'.u!lzi. 

A dres telegmficzn J: 
x:uL..A..XO"'VVS:K:I, ŁÓDŹ_ lttkopi~y naaeslo.l1o her; zastneżenia-nie bgllfł T.wraCIl.Ullo \\ nlll.~~ slo.lIca o g<ldz .. 7 min. 54. ,tl\tlhóLl (I glJ!h. 3 ",iu. 47.1 

~1~1l0S0 dmIJ. godz. 7 mm. 54. Uhyto dnia godzin 8 minut 23.i 

ułatwień w wykonywaniu formalności. I śpieszv(: w,·konanie rozporządzeń sądu i d"ie "drowo i mocno. M i \l d z y n aro cI !l ,y ! 

Uzupełnienie. 
J J handel zbozowy przedstawia nill znowll .pomy~lllleJ, 

Wszystkie te udogodnienia ma.ją jeden ceł: prezydującego w wydzia.le cywilnym. apoźywcy energiczniej na targIl a"jalaJ!), \Vl\l~Sze 

-w;,-

pospiech w biegu spraw, tak nie:,jkończenie Z postępem czasu, w llliar~ możności, stawiaj!! ż~dania, cllem pobudz.ona epeku.\acYA, .Jak
ważny, zwłaszcza dh !interesantów lód;,;· sąd ma doło7.yĆ wszelkich staralI, aby na kulwiek nieeh<)tllie,. bierr.e willkazy. UdZlB~ w l?te
kieh. Oprócz wzmiankowanych już, Sllid p- drodze przyśpieszenilL wymiaru sprawiedli- res.oh nii: "! tygoduil!.ch ?op.rr.edmch .. Sk~t~le\n 

N' d k d l·l d" b' .. tego wzmocmlo aill uaposob18me, prz~naJmm?J ce
. le awno w ronice krajowej podaliśmy kręgowy w wy zia e Cywl uym zaprowa za wości, ro lĆ COl"aZ nowe uproszczema 1 u- nJ nie spadty już nigdzie, II. wczoraj praWIU ze· 

Wladomość O usiłowaniach S/ldów wogóle, następujl}:ce zmiany, upraszczajqce bieg dogoduienia. w5zI!iI nades,ty WIadomości o zwyżlta.ch. Mata w~r: 
a sądu .okręgowego piotrkowskiego wszcze- Spl'UW: . O wszystkich tych zmianach i chwale· tość do jakiej zeszło zbożi', wywolałn. już dawmcj 

61 Ś Ś • b b k l' - k ó . b l . h d l . rl'ak'CHl ze strony oddawców, którzy wollł n&.we~ g n<? CI, ~rzy płeszenia iegu spraw. :Mię- 1..A y sprawy Z we s I l a t w reJen- uyc l zallnurac s!1 u o U'ęgowego naszej mniej sprzedau a przy żlłdaniach swo~ch ob~taJ1ł 1 
dz,Y wneml wspomniano o wyznaczeniu ter- talnych mogły być prędzej oSl},dzone, stro- gubomi, rlirpodohna nie wspomnieć bez m- przeprowadz9.j~ lakowe. W ty~OdIlI~ uh~egłym 
mmu do spraw o fałsz incydentalny i o je. ny zaraz po wejściu do sądu skargi powo- dosnego uznania, z jakiem one nieza.wodnie znaleźli oni niemotą podporę w pr,el!legu lntct:e-
dnoczes~em rozs.trzyganiu kwestyi przyj~cia dowej, wzywane b\)dą jednocześnie do sta- przyj\}te b\)dą przez mieszkaliców Łodzi, sów na ry .. ku - a m e ryk a ń s klm. POWI\l-
O O 1 kk'" l' .lk· . h t k .,. k~zenie jawny'h l'.lIpl\'ów w porównaniu z tlg~-P zycy przecIw o wyro om zaocznym WIeDla Sl~ czy luporzILu -owatna sprawy, maJlbcyc 8 osun owo naJwl\)Ce.J sprt\w w dniem ubiegłym, wynoBiło już tylko 21,000 .Imszh, 
wraz z mer.ilum sprawy. Obecnie jesteśmy (to jest na tak zwanI! "jawkę") i do jej sllldzie piotrkowskim. zdaje 8i~willc, źc zapasy etanęły, albo powl~ks~? 
~ możnośCI zakomunikowania czytelnikom osądzenia. Tym sposobein, dwa dotychczas nie w tygodniu 1'oprzmlnim uJlo mane~vrem r:Dl~-
mektóryc~ uz~pe. lnieli powyższej nowiny, praktykowane terminy, zlej!1 si\j prawie w kowców. Jakkolwiek tam było, w kazdym rllZle 

d h l b . d d· t . d d' SPRl\. WOZOANIA TARGOWE. małe Powillkszcmie, w poł'ic~euiu ze zwyi:k~ noto-oraz zmIan, JUz zaprowa zonyc u też Je en, - g yz erlllm o Oil), zema sprawy wań pudmorskich, wzbudziło wielk'b ufnośo na.l!}-
wkrótce zaprowadzić się mających w sądzie "in merito" będzie wyznaczony albo na dzie stałym. l'r2ewyźka w porównan1U z rokIem 
okręgowym piotrkowskim, które wszystkie drngi dzień, albo n~ipóźniej za dni kilka Giełda. P e t e r fi b 11 r g, 30 listopada. Pod prr.eszłym zesda z 5,051,000 buszli na 3,872,QI.lO 
z~nierza.i~ do wi§ks.zego. jeszcze przyśpiesze- po terminie do uporządkowania. Skutkiem wr»zeniern doniesil'ń o sl1l.1Jsz.em usposobieniu giel blls1.li, ov warto zauwazyć. Wywóz 207,~O kwr. 

dl . P d t' • l' d " t . d dk d" borliilski(>J' dla l.apiel'ów roerJ'skich, na tutei _ brł wprawdzie o 39,000 kwr. mnieiszym mi w t}'· Dla wymiaru spraWIli IWOŚCI. rze ewsz~'st- ego, Jeze l ZIS np. ernnn o uporzlj; {}- J J. ". > 

k 
J sZJIn targIl wekslowym kursy u·egly znowu ohniż- ~odniu pop-zednim, le,,1. przewyższy< zesz,OrOCZ!ly 

iem nadmienić winniśmy, że nie prawie wania sprawy wyznacza się za miesil1c po ce. Pierwszorz\ldnych woksli uankierskich łtrlldno o 166,OO~j lewI'. i nic wyglflda wcale na to, by mIał 
w3z~stkie, jak n.miemał Dasz korespondent wejściu skargi, a termin do osą.clzenia za byŁu dustau ]lO 22 3/ł- 22 2S/3, na Londyn, po 114112 sill :r.mniejgzyu, co głównie willkszemu zn.potrzo!JO
Z PlOtrkowa, ale literalnie wszystkie Bpra- miesiąc po uporządkowaniu, - to na przy- na Amsterdam, po 193 1/ 2 -1936/8 na Berliu i po waniu du - A 11 g I ! i przypisać nldo~y. W Wlel
wy O fałsz, obrachowywane przez dłużni- szlość i ullorz1j,dkowauie i osądzenie spr.'!l- 2401

/2 na Paryż. Weksle z drugi(jj r~ki i traty klej Brytanii wzmogło sill znaczui" zapotr.eh.O\y"-
- wy\Tozowcól" llabywallo po 227/8 na Londyn, po nie na 8po~ycio, a ponicwai; dowO!:y z ROBSI l Z 

ków pO większej części na zwlokę, Slj; wy- wy "in merito" nastl1pi w ciągu miesiąca 115 n,. Amsterdam i po 194 1/ł no Parjz. Za zloto InaJj, które dokonaty wielkich. sprzedaty na r.Lecz 
znaczone do osądzenia. Jest wi~c nadzie- i dni 2 do 3. Porządek ten zaprowadzony "łacono 8 TS. (i1) kop. Zt\ pólimpcrJal. Na. tar- 1!!r1u stalego, zmalaty wic1?cIlUl", przt'\t~ m~8111nO 
ja, że za jaki miesi1bc, sąd piotrkowski z być ma najdalej za tydzień, to jest po wy- gu papierów pnblicznych ruch brl zna3!mie mniej- poprzestawD.ó na przypłyWIe z AmerykI. Rowno
tego tytułu żadnej· zaległości mieć nie bp- drukowaniu odpowie. dnich blankietów na BZy mź wczoraj. Willksza Ct\lśó papierów pańshvo- ctellnie powi\)kszyty si\) takze znaczne obroty ter-

~ wych i brpotecznych utl'zymD.la sill na wozoraj- minowe. - Na targach fr a n c u 8 k i e h było 
dzie. Co do jednoczesnego sądzenia op 0- wezwania sądowe. Zeby uchronić intere· BZJm pOT.iom,e notowaii. Listy z8sta\'I'ne towarzy- poczlłtkowo bardzo spokujnie, lec:!: później p'!pra
zycyj razem z kwestyą ich przyjęcia, apro- santów, przyzwyczajonych do dotychczaso- BtWa. w •. njemnego kredytu ziemskiego obnizyly Bill: wity sill ceny i obroty przybrały willksze wynua:y, 
stowanie zrobić nam wypada. Nie wszyst- wego porządku, od pomyłek, nowe wezwa- met. liczne do 1641/ 2, kredytowe do 951/2, Z akcyj nietylko skutkiem wogóle lepszej pOBta;;oy.targow 
kie bowiem sprawy z O"OZYC"J' sa.dzone b.,- nia z wyznaczonemi J'ednocześllźe termina- hankowycb umiarkowlLuy popyt miały: dyskon- zbozowych, lec:!: także dlatego, źe OhWIl Bill han-

r J '" towe po 783 1/, rs., mi .. c1zynRrudowe po 481 rs., del m%ki, pow8tajflcy dotychczM w spoczynku. Do 
dą, jednocześnie z kwestYą Jej przyjlijcia, ale mi do porządkowania. i sądzenia sprawy. rosyjskie ':::a handlu zagranicznego po SS2 rs., wołz- portów mało .. boża. przybyło, II chocia6 w przy
te tylko, które widocznie obrachowane są postanowiono odróźDić formatem od uży- ko-kam5kie po 567-óGl) re., petershursko-tulskie sdości spodziewane BIf willksze dowozy. to je<lnl\k 
na zwlokę, lub też te, O których osądzenie wllnych dotąd. Blijdą one drukowane nil ziemskie po 318-321 1'8. Z akcyj towarzystw ceuy utrzymały sig dosyó mocno. - Ns. targach 

'd . 1 d l ół k d d . ubezpieczeń od ognia w obiegu hyly: pierwsze 1'0- b e l g i j 8 k i e li trwało mocne usposobienie, o~o-
in merito zaJ ZIe specyi> ne żą. anie powo- ca ym p ar UHZU, po czas g y wezwaD1a ~jslti/l po 1375 rs, "Salamandra" po 647-640 eillz rueh nspokoit sit; trocb~. _ PodolJny pl'Wbl~g 
da. Zrellztą, co do opozycyj, niema tu dzisiejsze drukowane Sił na. złożonym na rS-,."I'etąr~Jlu,s!do po .t21"yll~llIituoODlLll!l26J)-263 mialy~tn.-.i.l.!. u l u" tl tJ rs k i e,glldeBJ:c~egol
nic nowego,' gdyż tego-- porzą,dku, o ile tyI. pOl pOlar.kuS'llr.'-·-- -~. -~-"--- ._" ... _- > 1"5. W JZIIlle pnł'iei'ów kolejowj'oh ruh brl dośii 'niej pszenica była pot~danl} i w ziarnie wyhoro-
ko możność Da to pozwalała, slJld piotrkow. 2. Po badaniu świadków lub biegłych, ożywiony. Nabywano akcye głównego lowaT1:y~twa wem znacznie podrożtlJa. Żyto rozpo'z~dzalue 

'Ii t po 132-1323/ł rB. i południowo·znehu Ule po staly niezmienione, wywóz nad Rcu jest j('szcze 
ski trzymał sjP .J' uż od lat kilku. I sIlrawy n·a przyszłość zaraz na tem samem po 263

1
/, rs., rybiilskie po 9ó31. - 96 rs., carJoyńskie miało dobre przyjlleie, notowania tertninowa pozo-

,Vogólnosci słuszność wyznać D ukazuje, posiedzeniu będą mogły być rozstrzygane 103 '/2 ·-103. rs. W ogóle obracano papierami ape- oiągle w za.toju. - Nad R e n e mohroty pozo
że ~ąd okr~g0'YY pi~trkowsk.i myśli ulJ~aw~·I· in merito, bez nowych poditń. i terminów, knlacyjuami bardzo skromnie. .. staly w skromn)' h granicach, usposobionie pOczl}t· 
czme O pn:yśpleszeDlu wymIaru sprawledh. skoro tylko obie strony ustme togo zaźll:- Wełna. L o n d y n, SO listopada. Na TOZpO- kawo ospale, wzmocnil~ sill później, lecz dopiero 
waści.· Mowa tu w teJ' chwili o wydziale daj· n.. cElltej dzisiaj aukcyi bIJdzie wystawionych ua spne- w ostatniej chwili. - Z N i em i e c p ° lu . 

l 
.~ <laź ogótem 112,000 bel wełny ansŁralskiej i 18,000 d n i o w y c h nadeszly 1'oZ1Us.ite sprnwozdania., 

cywilnym. Ciągle jednak staje mu na za- 3. W razie odroczeDia sprawy na żąda- uel przylq,dkowej. DEiś ofiarowano 10,028 bet. Au- Da nit,których targach panowało.oiywienie, na iu
w.adzie niosłychany napływ spraw, zgoła nie obu stron, nowy termin do jej oSlJldze- kOJa była odwiedzanq, licznio, lecII nahywcy !tacho nrCll eina; co nI podnosiły sit; zwolna, lecz przy 
meustosunl;owany do osobistego sldadu są-\ nia b§dzie natychmia1!t wyznaczany, bez wnli sil) bardzo wstrzornillźliwie OddawanI) tnniEJj końcu usposobienie byto mocne. - Targ U e r l i ń-
d R d k l - d . niż przy ko"'cu aukcyi poprzedni~j: I\ustrals\fl me- 8 k i opiouł sig początkowo wszelkiej podw}'źc6 

u. a y a me zara ZIĆ temu stanowi rze- potrzeby wnoszenia o to podania. rino-greaoe o 11/2-1 p, allstralek~ merinQ.scourod eon; leclI ostatecznie uległ wpływol'l i rynków Zli-

czy, mogłoby tylko utworzenie sądu han-I 4. Do spraw cywilnych zaprowadza się o l p, przyl!!dkoWlb sno .. white o 1-1ł/2 p. granicznych i zakońc::yl tydzien w usposobieniu 
dlowego w Łodzi; gdy jednak I!prawa tego l nowy komplet urzl,ldników kancelaryjnych, Targi Z{,O%OW6. Sprawozdrmie tygodniowo (do mOCIJelIl. l{ucu bylwogóle nieznncznjm, w nie
sądu na czas jakiś odroczoną być ml'si, z tak zwany "stót," 4 porz~dku czwarty. dnta l grudnia). '" tygodniu ubiegłym stan po \ których dniach p'nowała nawet t:upelna cisza, ale 

. . ć l' S k wicb:z& zmienił si\} truchg na korzyiić rolnikó\v, i pocl trm wzgll;:de'n nasŁflpila poprawu, wczoraj 
llznaDlem pOWIta na ezy meusta.nne d~źe- kutkicm. tego będzie można. zwię szyć gdsż mróz lekki powetrzymal rapt.owny ror. wykonywauo nawet żwawe ohroty. O.tateczniu no-
Ille sądu piotrkowskiego do uproszczeń i' jeszcze liczbę posiedzeii sądzących i przy- wój 7.1I.~iewów., Młode Toliliny wTglądają wszę-I towano ps~ellicę w)"zej o 3-P/, m., żyto O 13/~ m. 

2 l) -----. -tmCłld~bów-zalśnny Jak gwiazdy, a pO::-1O tutaj, na tej ochronie przeCiw nie przy-
l. wierzchnia wielkiego stawu zagorzała zło- jaciołom i łupieżcom, znać było, jaki spo-

MAR YLKA. 
Przeklad z czeskipgo 

IL\ROLINY MES SIN G. 

Niewielki, czworokl1tDy dwór, pokryty tern. Stara twierdza domkowska odmło- kój panował powszechnie. Wały i twier
gontami i słom!l, spoczywal jeszcze w cie- dniała niejako, oblana potokami promieni <lze obrosły g~stą trawIL i róźnobarwnem 
niach rannego świtu. Zwilgotniałe liście słonecznych. kwieciem, a z dawnych okopów pozostało 
dwu starych rozrosłych lip, niedaleko głó. Stary /:Izladwic nie rozg1lldllł si§ bacznie tylko kilka. pochylonych, na wpół zgniłych 
wnych wrót, chwiały się pod wiatrem o- w okolo, jak to zwykla czynił. Przyszedł slup6w_ W stronie stawu, w pośrodku 
rzezwiającym - obfita rosa, błyszczała na mu na myśl scn, który miał osta.tniej kwiatami pokr-ytych łąk widać pilijć Ido
trawie i na g{:stem zbożu. Za d\'i'orBIn je- nocy. ców, na ich wierzchu leż!L jeszcze płaskie 
duakźe, na Dobenińskiej wyżynie, złote Na polu zapollllliał o nim na chwilę, kamienie, które mech i pleśń odzia.ły zie· 

Potężne falo wzburzone namilijtnością, światło wschodzą.cego słollca jaśniało już ale teraz ZIlOWU ścigał go bocia.n, którego loną szatą. Dokoła tych świadków smu-
za.barwione krwią, ZU1l!CODe zawiścill i o- w całej pelni. widział we śnie. tnej przeszłości panuje dziś ruch, życie -
krucicństwem, uspokoiły /:Iię - po walkach Pan Andrzej Buchowiec z BuchowlL na. Kto inny pomyślałby sobie: "bocia.n to praca. 
zapanował w. Czechach pokój; pod rozja- Domkowie, wyszedł wczesnym rankiem z bocian!" Tak, ale kto sny rozumio i zna Stary szlachcic, zatkDl1wszy ręce za. pali 
śniollem niebem, na rozległej płaszczyzDie dworu, odziany ciemną szubą, w czapce ich znaczenie, jak pan Andrzej, ten wie, szeroki, przysłuchi wal silJ z przyjemnościllt 
ukazała gię zielona, rozkoszna oaza - czas lamowanej pi{:knem futerkiem. Stary 8zJach- że bocian wi(hiany wo śnie, chodzl},cy po wrzawie <loko ta, a oblicze jego, prled chwi
urzędowania sławnej pamil,1ci Jana Jerze- cic wracał z rannego przegll},du. Odbywał ziemi, oznacza radość i wesele, a bocian II}, jeszcze ponuro zasępione, rozjnśnil:o się 
go. Nie brakło wprawdzie namiętDych go codziennie od dawion dawna, wiedząc lecl!cy ku stronie południowej, zwiastuje zadowoleniem. 
spor6w o j~zyk, stanowiska i rozmaite in- dobl'le, że "oko pańskio konia tuczy." obfity urodzaj. Pan domkowski widział Za młodych lat słuchał wykładów uczo
ne kwestye, o traktaty, repliki imatryku. Obejrza1: wszystko jak należy, zajrzał jednak bociana dążącego na wschód, a. po· nych mistrzów i przepisywaŁ ich traktaty. 
f y, relne pobożnej uczoności, a w gruncie do czaladnej izby, do obór, gdzie popieścił tern nagle zawracającego ku północy, co Z całej tej uczoności pozostało mu coś w 
bezbożne nietolerancy~ - było tego, jak ulubione zrebię, siw:j; kobyłkę, nazywaną pl zepowiada upadek z wysokI\. i slIlutne głowie, chocia.ż, powodowany skromności!!:, 
grzybów po deszczu! Ale cóż znaczyły ta przez niego "rybklb" z powodu chyżego jej nowiny. Gdyby mu kto () tem mówiI, nie powtarzał często, źe jak pleban na wsi za
błyskawice, te nieszkodliwe grzmoty. bieguj - nie zapomniał również o chle- wierzyłby zapewne, ale nieograniczeuio wia- pomina łaciny, tak on zapomniaŁ tego, 

Na ziemi panowały spokój i cisza. Trwo- wie i poczekał, dop6ki owczarz nie wyp~- rzył sennikowi. Przecież był to s!)nllik czego się w młodości nauczył. 
ga. przed wysoko i nizko urodzone mi lu- dził owiec na pastwisko. królewski, napisany dla. nieboszczykt\ królu Z czasów studenckich posiadał również 
pieżcallli nie istniałl! już ani w leśnej gę- Wczesna ta przecbadzka stl.\h~ sili co- Wacława .. Pan domkowski b~dlbC jeszcze I umiejętność sztuki lekarskiej, którl} z po· 
stwinie, ani na gościńcach i drożynach.! dziennym jego zwyczajem, a przyzwyczaj e- studentom I ~alldydatem do sta~u ducho- ~odzeniom praktykował u s!!siadów w oko. 
Gdzie pierwej zbrojna zgraja ogniem i nie stanowi niemal ~rugl!l nag!1 natu· wnego, przepIsał go własllol'\lCzme ~ orygi- h?y. Czasy ~tudł'ów wspominał chętnie i 
mieczem załatwiała spory swych panów, l rę. Zwykle z zapa.daJl1cym Zllllerzchem nału. Od oweg.O czasu tyle lat lllln!Jło, a memalo chlubIł SI\} te m, że słucha.ł wylda.
tam obecnie pr)':ychodzil komornik, bez I kładl ~ję spac, ale. za to .P~ pierw- ~ pen ..;\I!drzej nicra~. sig pr~ekonal, ~e t.u. ~6w I!li~trzn Jana Russa .. Z równI} przy
broni, z laseczką w ręku, zTIltkiem swepo I szym śmo, gdy ~ur zaprał, był JUz na I.lO~ Jego ~slązec~ka z pozolkłcllIl knrtkal!ll 111- ,jemuo§cll1 przytaczał] I?dzle tylko. mógł, 
urzędowania, niosąc pozew sQ,?u sprawie- g~cb. Sen lIlJowal do~k?llaly,. ChOCl~t4 gdy 1Il0 myhła. '.. pozostl1ll1 mu w p~nllęCl reszt~ łaCIny. 
dliwego, jednakowo dla wszystInch. _ I D.Iowi~le brakowaIo mu JUZ do sledmdzle- Jy~achnq,ł. rl,lk1b W z:uny~lellltl. l pOfl1UllO G~ly burz~. \~oJ~nll.~ nadcląg~ęłn,. po-

1V ~zystko bylo za bezcen. Lud Jeszcze slIj,tkl. .. • wolI spoJr~,\ł. w stroma zl?loneJ d.lj;łn:owy, ~ZlICIW!lZ! kSI!bZkl l plO m, chWYCIł Illlecz, 
do dziś dDia wspomina owe lata, gdy w I Jak zwyk!e, tak l d~IŚ,. gryzł, az chru· z po za ktorej wynurza~ ~~ę dach Jnlnegoś J~k tySłą.CO, lI~nych stu~entów. Pierwszljs 
Czechach owca grosz kosztowała. I pało, angehkę, ? ktorej był sumiennie bu~ynku. Bylo to IHtJblI.zsze. sąSIedztwo, bltWą.,. w ktorej bmt udZiał wraz z bratem 

J ęzyIr czeski, o kt6r.eg? 2agł!~dzie ~ie~! przekoll~uy, że Jest pOIllOCUIJI pl'zcciwlco tWlet·dzlt Bzonowska" zanlles~lnwn.na przez Zb~llkle.m, hetmaIleI~l ~aborskim,. było z~o
przyjaciele tyle rozpraWiali, wZlllogl . Sll,l l i czarom l wzbudza a.pe~yt. . młodego, ~o~:wodę S~onowsklOgo z ~zon~- brCle. I~lla5tu. . PrzyblOllla. C! Żyzce ulll:ał 
rozszerzył. Słychać go było w6zędz16 - Podczas gdy stłachc~c wracał z pola ~a~ w~ - n.LJbhzsze są,sl?dztwo, alo me n~J' rO~llI~z opowlltdllć na.dor zaJllluJ~cO, pome
w najwyższych urzędach, u dworu, w roko-! mJ:ślony, w0.1nyrn kl:o~Iem do. ,domkow~kleJ 111l1sze. Sta? szlachCIC zaraz wspolllUlat waz kilka lat w!lIczył pod. jego dow6dz
waniach z s!łsiadami państwa czeskiego .. tWl~rdzy, IlIetl1k~ JUz dobenmska wyz'jlll1 tego goło:vąs~, gdy 1~~U na .my~l przyszły iwam, a b~at. Jogo Zbymek by~ sc~de
Jakże on pi~knie dźwięczał. Serca raduje z bla.łym kośclOłklem zaI:łonęła w SłOIlCU, smutn? WleŚCl, sne~n przepowIedzlauo. . cznym l~rzYJaclelell~ ~tawnego wOJowmka. 
się, a umysł pokrzepia, na to miłe wapo-Ilecz l cala rozległa okolICa obla~1b była poszed~ nales~Cle do domu, d,o. daw~eJ P~d komec swego zycla zostal pan Bucho. 
mnienie. dotemi promieniami. Wiel'zchołkl stule- tWIerdzy l wst~pl1 na wal. Jezeh gdZIe, Wlec gospodarzem, osiadł w dorukowskiej 
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- 25 fen. Z)to pOfuorskie i PO!SlderOZP01,zllldzal*1 w r. 1884/5 w 1883/4 "Produkcya jedwabiu w Europie,_ przed- pink~kjj Ei p. Sk~~mejko1 ~alc.zyci:l ~i~t:~~~~ 
ne nal}l'wallO po cęnRch o 1 ID. wyższych od no'o- p . l ' d ' stawia się w następujący sposób: ty l p. oruc lJ, nauczycIe J.E;ZY. a I I -
wań ll!distóp9.d-gr~a7ień,Owies notoW\l.tlO whoń* . ~zep~ ?l1o. p U o w Produkcya kiego p. Grtinhagen, nauczycI~1 J~zyka fran-
eu -niże; przeci!}oiowoo 1 t/4; m, .za j§C~mieńPla-1 mąkt zytmej . . 3 1,288;636. 36,149,900 Ilość war- W milionach cuskiego p,Broque, nauczyCIel Jęz~'łm po!-
eou? drożej o 3 m. Notowania o.lejll rz:po.ko\':ego }l kukurydz!<.l.ueJ 3,204,15l 4,417,10°5 sztatów rubli lrl'edy~ skiego p. Chrupczałowski, nauczycIel kall. 
obmzono o 30-10 fen., notowsllla okowIty o l m. prosowej 1403929 2781'02 k M k d 
- 70 fen. - Na. targach a UB tr Y a c k o ~ w ~- "owsiane' ' 321 '494 l' 218' 490 towych grani i ry!>un ów p. 'a arow, gospo arze 

~;, eź!;~dill~Ó~i ~~P~~!~llI ~~:~k:;~o g!7ę~:z;}~n~~~ :: pszenne] l,038'~299' 564:372 l Francya . 140,000 2;'.,4
0 

klaso~i pp. POluhjnFs~dij li k~akarow, sekre~ 
. B . . . 367,921 474,317' NI'el'ley • 87.000. tarz gllnnazyum p. l e s l. :pyt na Zlarno rzeczywIQte. aruzo duźo Dll!ki wy- "H'lczIlIIonueJ ł • d k d' 'I b' 

ła o (lO Fr l' ud l'e otr eb '''c ' d '12.752 112,115 AngII'" . 77,000 88 (-) Porz~ e zlenny ogo nego '~e r,ama ~yi, n. "', anc~' I o Z .p z, Uh Y, grom a ~!b I'l grycz;lne], "" d b ś ( 
Jak ~mJwlęk-sze zapa~}', . w prz~wldywnUlll. pod~yz grochowej'! 292 1,976. Szwajcarya. 40:000 32 członków towarzystwa o roczynno CI W 
szema cd:, - Polozeme targow, ros y J s k l'C h" , 40 7 397 362 Ros a . 20,000 30 poni~dzialek d,. 6 grudnia w sali ~arady-
nie uległo ZadneJ zmianif'; dla wywozu ż~dani8 s~ słodu suchego 6,688, 7 4·'855'983 WloYchy. . . . . 20,000 17 zu) Jest następu.Jący: l), Odczytanie spr,a~ 
z9.wysokie, wlaścicielejednak nie chCIh robić u- " zielonego 5814381 i ł 1 ś t t 2) 
st§pstw, ponieważ zdaje. si§t iż dosta.wy z wn~- krochmalu ; 18:855 ' 58:146 Austro- W ęgl'y .. 15,000 22' wozdanii1;z dz~a ~ no C1 ?warzys wa, 
tl:za kraju do portów zmniejszajlB Bi§ jeszcze ziemuiaków 84,616,592 64,54f1;690 I Hiszpania. . , • . 8,000 ] O Narady 1 powzlęCIe, de.cyzyI CD do budowy 
CląJ]:;;'ełna. . H a V re, 30 listopada. Sprzedallo melasu 4)773,732 4,771,697 ,,\V yrób róinorodnych materyj jedwabl?ych przytułku ~la starcow l kalek, 3)W ~b~-
787 -beJ. Bardz?ordynaryjna L{}u~siana Gt.OO, go 1'- drożdży winnych . 915 1,343 w- głównych krajach Europy dochodZi do ry cz!onkow hO:lO:OWYC~, . 4~ Wy Oly 
sza ~8,50, ,GeOl·gUl. do1!ra I)rdyn~rYJna 64.00, ordy~' wytłoczyn winnych 321563 milionów rubli." członków do ~OmlsYI r~wlzYJneJ} 5) Na-
nal'YJua 63.00, na hst. 59.20,. na gr, - st_ - lt. drożdży -miodo 'ch 76 107 \ Podatek od papierów kolejowych" Do I'POI. rady w ,spraWIe rozel.an, In. znakow blasza-
5950, na mr.-kw.-maj 60.00, na cz, 61.7&, na lp, wy P b h C lonkom to wal Z" stWD. 
62.25. Oorom dobra ordynaryjna 49.00, Broach " rodzynko- 001'1'." donoszą, z eters Ul'ga, ze poczlłw- nyc z. , J. L. 

dobra ordynaryjna M.OO. wych 109 szy od l -8tycznifJ. 1887 r. akcye rosyjskich (~~ Posledzeme kOlll1tetu ~udowYI fun.k~ 
bulwy 609 dróg żr:1azl.lych gwarantowanych przez rzą,d, c~onup~cego ~l'zy ~taryDl kośolel.e ewaogehc-
buraków 101 będ~ obłożone 5·cio,procentowym,a .akcye klm, odb~dzle SI~ w ~yc.h dnt~ch, cel?m 

PRZEMYSŁ I HANDEL. Z wyliczenia tegą widać zarazem, . jak towarzystw kolejowych nieposiadaJf1cych r?zpatr~enHt gotowych JU~ plano w przerob-
różnorodne materyaly wprowadzaj~ gorzel· I g~varancyi rządowej, 3-pl:ocentowym p,od~t. ki ,kośmo.ła. ~oz~hQdzl, Sl~ o to, czy na: 

Warszawa. SpóJka nabialowa, o której nie rosyjskie-do zacieru. b!1l to próby, klem doch~dowym. Z lI~zby tych drog ze-, dac kQŚCl?low~ ~orm~ kI zyz a, ~rzez co z,!, 
wspominf!.liśmy niedawno, rozporzl!dza już które po wj~kszej cz~ści, z rozmaitych przy- laznych wyjęte są następuJące: warszawsko- skałoby ~~ę mIejSCa na 400 osob, czy tez -
podobno tysiącem 1'8. Zapisali si~ do niej czyn; nie_ dopro~adzily d~tychez.as . do .ż~- "łiedeńska, warszawsko-bydgoska, warszaw- POZ08t~~lC forUl~ dot.ychczasowlł, 11 przy
obywatele z okolic Warszawy, mający wzo- dnyeh rezultatów. UderzaJącem JestzmmeJ- sko·pelersburska, warszawsko -iere~polska, budowdc wewn~tlz ?Wle, galerye: Fundusz 
rowe Dlleczarnie. Do współki zadeklan,)~ sZ6nie ilosci przepalanego krochmalu z dynabursko-witebska, orłowsko· wltebska, będt!cy d~ rozporzlłlJzenw. komItetu budo-
wano jUż. 250 kr·ów. _ . 58,146 na 18

J
8515 pudów. .tambowsko~kozlowska, ku~'sko·kij~wsk~, na- wy wynOSI 3~,000 1'8. 

Monopol tytuniowy. "Kuryer warszawski" Zaznaczony powyżej rozwój gorzelni wiel- st~pnie łódzka, carskoslelska l .1llIkola~ l (-) CudZOZiemcy w fabryka,.ch. 'Vedług da: 
dowiaduje się, że projekt monopolu jest już kich, koszten] upadku małych, tudzież go- jewska. . . .. ., nych urzędowych, w r. 1880 .było W. Ł~dzI 
wypracowanym w głównych zarysach. W Tzelnictwa ziemniaczanego na niekorzyść ~ Lublin. J~czl~ie!t. We~le dOnIeSIema "Ga-l llO fa[)ry~,. w kt~:)l:ych.:obo~nlcy~udz.O~len~: 
myśl projektu tego, z wprow~dzeniem mo~ zbożowego, postępOW::Il, z każdym; rokiem, zet y," w Lubhme, baw] o.d pewnego,czaau\cy ataJ;0:V1h lllllleJ, mz 10 lo ,ogoln6J lloŚCl 
nopolu, wszystkie fabryki wyrobów tabacz~ 'tV ubiegłem dziesięcioleciu. W r. 1874/5 agent z Moskwy. l skupUje znaczne partye l'?botll1kow: 3ą .takiCh, w ktor~ch . c~dz~. 
nyehwOesarsbvie i Królestwie mają b-yć było czynnych gorzelni 3,364 z produkcyąjjęczlltienia do t/lIutejszych browaró\\:- Z\eOlC.y stanowIlI, 10-25% ~goln,eJ 110ŚCl., 
zakupione i zwinięte. Rząd ma następnie 31,462,768 wiader czystego spirytusu, od ~s~awa handlowa, pl:zf'g~ą;daD:fl. ~b?C~le prz~z 8 taklcJl! w kLorych c~dzoz}emcow było 
urzl}sdzi6 kilkanaście wiel1dch fabryk tabacz-· tego czasu liczba gorzelni; zmniejszając się, rtlllllstel'stwo sprawledhwośCl, J6zeh okaze 25-50 /0' Razem CUdZOZlGmCow. byl~ w po~ 
nych, mających produkować potrzebuą ilośĆ stale, zmalała o 987, podczas gdy iloM; się oohrą, wprowadzon~ będzie w wykona.;.· wyższych fabrykach 1,553, kr&Jowcow zaś 
papierosów, cygar i tytuniu. AdminisŁra- wytwarzanego spirytusu czystego urosła o nie ou lipca 1887 roku. . . 19,818.. " . 
cya i kontrola. Dad temi fu?ry.kan.li ma być 2,510,254 wiader. Wprawdzie w r. 1878/9 Akcye tow~rzyst~va kolei dąbrowskIeJ, wy- W ZgIerzu. f!1bryk pl.e~wszeJ kutegoryl 
skarbową" a wyroby wydzIel'zawIane pry· produkcya byla największ1} w dziesięciole- losowane ·dma l lIstopada r. b., spl~cane było 29, drug~eJ 1, trzemej 1: R~zom pra .. 
watnym. P!Zed8i~biercom.. , ci~, wytworzono bowiem 35,636)072wi~der I będiJI ~raz z kuponem 6,tym od dma 2 cowa.ło CmlZQZl~mCÓw .62, kl:aJowc~w 1!823. 

PrzYJ@cee 1'obot. \V pomedzrałek, specyal- spirytusu hezwodnego lecz na to złozyly styczma r. p. W pozostaŁej CZęŚCl powmtu. łodzkleg~7 
na komisya zwied~~łl1 roboty reg~l~cyjne, się przyczyny wyjlłtko~e, mianowicie obfite! No~e kopalnie WIJ.g1a. V! ~iotrkow~kiem, 16 fa.bryk. n.aleiało do pi.61:WSZ8J ka~egor'yl, 
wykonane na WIsIe w rokublezącym. urodzaje w latach poprzednich. Ilość ptze-! w majątku Bętkowle, robIą SI~ obecme po- 2 do drugieJ, l do trzecieJ; CUdZOZ16UlCÓW 
Według raportu tejże komisyi, roboty usku· rabianyeh na okowitę materyalów zbożo·! szukiwania górnicze w celu odk1.'ycia po- zaś 156, krajowców 2,361. 
tecznione są ściśle według planów, z mate.: wych, c w porównaniu z przeciętną z lat! kładów węgla, który, jak utrzymują, spe- "\V całym zaś powiecie, wraz z Łodzi1h 
ryałów. ~.yborowych i daj~ rękojmię trwa- 1874/5-1883/4, ż,.malała o. 9,664,519 pu~ ,I cynliści, Hl. a się tamzn.ajdować, . i Zgierzem,. \Y 201 fabrykach pracowało ctt~ 
lości. . dów, podczas gdy ilość zużytych w gorzel- Licytacya. W zal'z'1dzie księstwa lowi. dzoziemców 1,771, krajowców 24,002. 

Gorzelnictwo w Państwie rosyjskiem. ,\V niuch ziemniaków _ powiększyla się o ckiego, w Skierniewicach, odbędzie się w \V Pabianicach cztery fabryki zatrudnia.-
komp'anii 1884/5 w calem paiJ.stwie rosyj- 38,497,677 pudów. Zmiana gorzelnictwa I dniu 15 b. m. licytacya na sprzedaż drze- j:],cudzoziernców mniej nii 10% ogólnej 
skieOl ~Xlo .~orz~lni czy~?ych 237, . ~zyli ? naziemniacza~e, z zaniedbańiem zboża,! wa. w. leśnictwi~ skierniewickiem. ilo~ci .. z~tl'udnionych ~obot~ikó\V, mi~dzy 
70 mmeJlllz w karn~am! poprzednIeJ •. M.l~ b~qł!ca w ez~~Cl następstwem ~owY,ch prze-I.Zmlany w !lUaZOrZe rządowJlll. nad kotła- ~tor~IllI Jest 130 cudzozlemcow, a 2,982 kra. .. 
mo towytworzonow1ę;ceJ 020,228 WIader plSOW gorzelmczych, Qdbywa SH~ rownOCZe-jHn parowenu w zakładach gormczych, ma- .lowcow. 
spirytusu bezwodnego. Pochodzi to stąd, śnie z o-dpowiednią zmian1}' płodozmia~ I ją nastiepić z początkiem roku - przyszlego. (-) Łódzka emigracya. Z Tyfł.isu ott'Zy~ 
że gOl'zelnie ... rńate. up&daj~ CiągI, e. .a nato. '::. nów i. dlatego pósiada doniosłe znacze./ Winnice, "R!teihi8c.~/lel' COllrriel'" wyst~- mujemy wiadomość, iż robotnicy, o któ
miast rozwij.aj~ się wielkie, podobnie jak nie dla rolnictwa i handlu zbożowego. puje z nowym projektem, fi miano~icie, rych byla mowa w onegdajszym numerze 
się-· to. d~!eje z .. cuk~'owniami: . Ogółem wy- Przemysł· jędwabniczy w Rosyi. Ozy tamy 'ra~zi zakupić górzyste pustkowia -na poru- "Dziennika Łódzkiego", mieli być odesIani 
palo'no W karilpami "1884jtr ·-gzmnowki40w "Dziouniku-l>oayJe-kie:t\o,m.inieto.t;yuUł.-fi. i i 1iN8 W;YHl sz111.I&u 'Widy i !HJO.iy~ U~· nich do mi.ejs<lo. .oto.łogo pobytu stal'anieIU .wl'łl~ 
stopniowej .84,Oą2,:642i pół wiad~r czyli spi· nan~ów'~~".Przemys! j~dwabl}iczy . ': Rosyi, winnice .. Autorartykułu. zap~wnia,że ho- dzy, a. p. ~irzojew pociąg~ięty zostanie dcr 
ryj;usu bezwodnęgo33,633,057, wla~erlwobecogD1skuJe ,SIę w gu,.berm l!lOskw.wskleJ, w.Pe-, d~w1a wInogron a~łary.Dleobhcz.one korzy- odpOWIedZIalności sądowej, ewentualnie do 
84,032,O.?2V~respi 33'1612,,8~9 wIader, w tershurgu, oraz ~. Krol~st\Yle, PolskIem.; śCl. Producentami maJ~ być memcy, któ, zwrotu kosztów. Jeżeli wiEdc po'lróż po-
kamp~nll 18H~/4.: N~3: szczego!t?ą uwag~ za-Pl:o.du~cya rO~ZDa JedwabIU ~osH':Ęa. do 30 t rzy grunta nabędą za poł darmo, . wl'(>;;na ro~otn~ków tych już nastlłpiln, vi 
sl,uguJe szybkI ł;?~woJgorz~lnlctwa zlem- m~!lonow ~ubl,l. Okręg mo~klewskt;prod;u-I . . takIm ra.ZIe wI~ksza ich cz~śc zna.jdzie si~ 
DlaczanegoJ~o~zt~m~orzellllctwazbożow~; kUJe roczmedo ,14,000 pud?~wyrobów ~e-i Kronl"ka Łódzka.. , ~a~ad~ień na bruku lódzk.im .. - Był'o?y do 
go, szczegolnI~J',zy~nlego.: W. kampanJl. dw~bnych., . ~V roku 1881 h?L.: o 110 W fabIY- zyczema, aby marnotrawm Cl synOWIe o' 
1884/5 w por?wnam~ ~-z P?pr~e,d~ląwypalo- kach.,r0sYJskrchJ,5,010 wrzecwn, ?,136 war- . . ... . ' ~ . ... , . trzymali zatrudnienie u dawnych swyoh, 
no tylko l111!kl pszeolCzneJ wJlJceJ 047.3,927 Bztatow rtlcznyc)1,114 wal'sztatowmecha~ (-) Skład. osobisty glmnazyum m~zklego: pracodawców. 
P!ldów, pod?zą.s~dy iIoś~przepalon~t· ~ąt nicznych, oraz 6,452 w~r.sztatów ręcznych, D:Y.l'~~tor' p. A. M,aziukiewicz, nauczycieli O fabryce p. Mirzojew& donoszą nam, 78 
k.I z,w~zelklego lnnego Zmf?R ZffimeJB7:yIa porozrzucanych po , mllleJszy~h, zakładach., reI~gl~ prawosławne] ks .. Pomeran?ew, lm-I skla~a się takowa z 6,000 wrzecion i 380 
s~~o~ołe!ll. o ~,565;814 P!!d~,:,. NatomIast W ~ok~1884 wY,woz .. materYJ Jedwabnych i toh~kl~J., ks. Brzęcz~ows~l,ewangehc!w~nug~' krosl~~ samotkackich, - wyrabia tylko po~ 
zlemma~owprze~al~no ~l.ę~eJ o ~01066,902 rosy~sklch p(l~n~osJ: sl~,do_ sumy 309,Ę8118~Ulskl.eJ.ks. Wern,I,tz, Jęz.ykn. rOSYJskIego, I śledDlęJszy surowy krośniak (kreasj po 1'0-

pudó.w, .Jak towldac z' następującego ze- rubl! •. Przywo~ Jedwa~lOw zagranIcznych ~ I hIstoryI. l g~ogm~l Rosy~ p. Sperańskij, t syjsku "biaź"). GosjJoda'rka fabryczna pozo-
~lellla: . .. . . . ... tymze samym roku doslęgaI2,766~785 r~blt. _~auczYClele Językow starozytnyąłI: p. Kar- l stawia. podobno wiele do życzenia. 

tW ..... ierdz._
yi.-. ~t.6_ .. r.a .. _ .. wt_aŚ~i.w. i~._-.,I1 .. a.~ .. e.ż.a.:.ł.a d.O .~ra. • ... I~.?~.g .. ".a. n. a.:· .. U .. ,ie.',p •. _l'.Z. YjemIlem., o.gtu.s_.za,j_ącem i.Ch .. Ta.jOn~ zaz~.r?.ś6,. gl'ałi..l. I:ÓW. nieZW.il. z.'.filłtro. _. re w~zystko . roZprZęgłY_,· P.OillięsZał'Y i n~i tanka Ębrnka" ten. ~ed~a~ • c~:u~ naml~tM b~zlilczemęm~.. ... . lę w st1s1edzkl~J Dlezgodzl~. " . lodwrot wszystko wywróciły. Taka to 'e o 

npodobame -do wOjaCZki 1 zyma burzlIwe-· Stary BuchoWIec zs.chmurzył czoło 1 U-. Gdy młody Rozwoda oSledltł Się w- tWIel'.1 uczoność' W mętnej wodzie ryby chc J f 
go-, .a., rife_majt1.c ;1:'kirn ,!ojowa~ wwlasny. Ul l· derzył'~w st6ł pięściIł.. Powstaws.zy, szybko, d. zy,.B~ChoWie~' st.uc. hał lliechętl?-ie, ż. emto. 1 wić. W~ciq,tem mu prawdę Vi ocz _6 ~: 
k:~JnJ . udał SlfJ 4? BI}sSlad?Wl pobra,tym.,.wyszedl do pl:zyległeJ ~~mnaty, skt1d z~- dr panlc~ pobIerał tak samo Jak on nau- 1 wnie się rozmyśli!... y p 
cow l'tamhetmamł._:. c,. - ,.',,-fbrawszy'. senmk, powro_lnł .do· brat~nln! kl w wyz~zyc4. z!lld~clach"źe . zna się cl.o- \ ,Do P?koju wszedł służący z oznajmie-

W osamotnionejwarqw.t;li, w dworze zhu. 8z~era.l w -kartac~, po~zem )eszcz~. ,wI~~eJ s~onale n,a prawIe l wo&ole . Jest. cztowle·, mem, ze na dwol'ze pl'zededrzwiami cze. 
do.wany~' wpośr!5d .pól i la~6w,,1;lajrńilerj I.zac~n:ur~yl czoło, az snve, g~ste bI WI zble~ klemb~rdz? ?CZOl1J'rll, )al~ l;a owe czasy. h{a na pana (lwóch nieznajomych męż-
najswpbQdniej_l,yJ:o dawnemu wojownikowi, I gIy Slę luzem. , . , . .' Następme zady, pr~YClDkl. 1 szyderstw,~" czyzn, 
dopóki idyabel nie sprowadził- mJ:oclego są .. l , -- ~ak,. tak -!ll0Wl~ ~ n~e o~yhler;t zwłaszcza ?dnoszące S.lę do .p;anny Eufemll, - Konno? 
siada dą,sZ;o_n;Qwsk~ej., twierdzYi al,e i o nim .811)._'1~, -:- wyr~źme ~tol.na:pIsane ... Inno: kt?r,e lu~zle coprędz.8J znOSIlI do c1omkow- -:-Nie, panie. 
zapomniał wreszcie pap, Andrzej". przypa •. _~~wo .ś" Ierszczy . w ml~szkan1~-:- znac~Y'1 s~leJ ~w~erdzy, obrus~yty 8tal·c~. Kwasy, i ..-- Ozy to .sluźba? 
trnjąc się. skrzęt.nej .,.pr. acy. sw, ych. pszczó. IZ. _ " .. wI~le. plo.,tek ~. sw. aro.w".wy. mkme PO,lUHil; .. n!e. Chę. c. 1 ~str,ęt P.OWlększ._.yły. ,SIę, .gdy.pa'l - 'Vygh~daj.ą na luc.lzi z .wyźsz.e O sta-
lek. OckDQsI się w. kO(lCU, z zamyślania. dzy. ml~sz~ancaml (~omu. Ozy slyszy~~. tUCZ SZOtl?WSkl, spotkaw~zy Sil':, z panem nu, ale broni nie maj/! przy sobie g 
,!lrok~iegórnego piętra ukaz~lasię p'anna A Ja WIdZiałem bOCIana, . lecącego na ,po .~, doml{Q",:skH~l ~. Ęyrc~'yme, powle,dziat.mu_ Jakt~? . l\{oże laskę? .... . 
Eufemla bl'atanka Jego wołar~cstrYJa- na noc,; co oz~acza upadek 1 •. smutne WleŚ?I.wręcz} ze d~blowa leząca InlfJdzy Ich tWler- - Tak Jest. Jeden z . h, . k 
śniadaIll~. ), .'. . - . - Boman" ŚWIe!'szcze - p~O,tKI, ~mutne Wl~' dz_arm,nalezy do Szonowa" a .nie do Dom~ białą laseczkę. me ma, Ja ąś 

. . . .. ..,.." d~~ośCl! ~l~kne nadZIeJe, mema co mo- kowa. Uldut _t~lll,8~al'Ca do żywego, je, - Zebv ci 't b·' k " 
Panna Eufemla, podlug zdama os, ob zna- WIci ,Pewn.le- ten plotkarz ten. fanfaro. n cluakźe na. t§ pIerwszą. zaczepkę· pan A n,. _ k'. k l Jt 'ilJas rZIł· omOl mk.! -

jąCYC.h ją bliż_e .. J., .nie.' mogl. a. liczy,ć sili) do 'I S~,ón,owski z,nowu co.ś nOWJ3g'O .. naprzędzie!· dl'z.eJ.' Od.POW.ie',d. żial t. ylko śmiec. he.m.· ., '. . J' lZ~ ndą s ~l'zec tak głośno, ze panna., Ell-
lo d h d'·' . . . 'k b lo ' ,. . '.. .... ... .' lemia rgnęta przestraszona 

~liO ye - poallla 0Je~ WIe u . yq ro~. ~ta~zec, btyskają:c z gmewu OCzyma, gla- Pouplywie. kilkil -dni, panicz póru8zyl -P~zew! On n· .! ' 
znorodne. Ona sama mgdy tej materYIdZI! bIałe w~sy. znow.t.l t~. s.prawę proszq.c. o term.in do Bili' 'l A d . ~s pozywa. - powto-
nie pomszała; stl'yjl1ie wiedział' uic 1pe-j , .;... 4 pewnością, kochany. sh'yju. Jest siedzkiego. zjazdd,'w ce,luwyjaśnienia zopo-I' rZ'k}~~or! rze~z gmewI~ylll głosem. 
wnego! . a-młody są:sia~. Rozwoda ~Z,O:IOll.t~kz1:ośliwym,źe gotów zapisać nas do pólnych,pra.w~Pa.nAndrzej odpowiedział wel komornil<: rt ed. ~wle.rdzIł8tal napr~. 
nowsk~ z. Szonov;:a',ln~wlaJacusz~zyphwl~. kSIi~zek. . . . . ł. h;ardo,ze ,me ma. za~nego powodllzjeżcHa6ki e~.s du hrad!~Ui praskiego, z ,kom~rlll' 
"CzterdzIestoletma,· Ylrgo; ut ipsa dl-! -.- D. o Jalnch ksltlzek? . SIl"· dla 'porozumIema, że uważa dl.lb.row A 'l' ą lo,' kego .. ·PoflełsllIdu ZIem· 
't17 ' -b· C ź 1>, • d' d d· I . :. . .'" " • .. ·'ll· 1> snego USłyszawszy że pan B h . CI - z pewnoscllb o. r. a all.jlh g yz o a- f ~ Pan Ty· burcyut;z .opowladat o Olch ,za, 8,Wą prawowltą własnosć -ze żadn. e P'.ta~ , 'ś'· t ..'.' ue OWieC rze-

lo k'lk l· t ... P A d . t, .. .,.... . •• • ., . cZyWI Cle u mIeszka wozedł ' . , 
w.a~ 1 a a, co. naJmmeJ< . an .... n. rzeJ przedwczoraJ 1 nazwa!... . .. wa na Ś\VIeele me mogą odebrać lnli jego . t . Z . _ ,'. "'.. na pler\..,s~e 
me przeczll,!al następstw,gdy łaCIńskI ko- ł -:. A! przypominam sobie- Iibric1eve- niienia. . _. '.... ... . . pl~ 1'0.,. l ab zy mawazy Sl~ ;,przededl'z-!ł1a-
~ental'.z s1}s}ada.· przetłumaczył .. kUZ~_n(}e. Ii.a· t~i·U~... ~o. -.. J_',esteśmy .~.a ... l}l j~żbezwą:-.I..prze ... z, cłr~vilęzap~n. {lwało milczenie. po- ~~' k~dt\n z z-~~n .. adrza .. Z"Y1tek par~amltlu, 
Ję~yk .czeskh· Od ~ego czą;sl1;pan~a Eufe~ plema! Nlech pIsze - nle'ch pIsze dopo- między stl'YJem a bratanką. 8tu/rzec 'mio': k· Ya 'l J?owa~ SIl,} z ?Zel w?neg~ 
ml.a me:m,· ogIa .. z ZUU ... llfb k. r.wIfb. ~p._ ?Jl'.zeć n .. ~ .... j.tY1 dopóki, nie. ·stracęcierPl. i wości ._i .. nie. za' ta.nyg.11. iewem, . st. a.nął prz.y • otwartelll'oknie.' .woJ ~ t. CIS \:' ple,częCl sądu zl(~mslo~go 1 
tW.lerdzę sz.onowskl}s, a kto .w Jej ob~cne- czn~ pisać mu po grzbiecie stalowem pió- Strumi-oń świeżego, wonnego PQwietrz.a I po 11 s szy .. :v . gorę lask~ komol'l1lck~, 
ŚCl pochwalIł pa:?a: SZQn-Qwsklego; ·kacll·na rem .. Dosyć mnie draźni i zaczepia 'nieu..;wplywal do komnaty, a rozgłośny szczebiot .wsze powazme do pokOJU, aby OglOSIĆ 
zawsze ła~k~ .. 'Vo'·JeJ. o~~a(}b. '. . ,.... stannie '--,-: na "dorńiarztego, ,chciałby jesz· ptactwa dźwi~czał h~r~nonij nie VI ogrodzi~. pOp:~ Andrze" . " - . ., 
Gdyśnladal11c c zbh;ało SIę. ku kon,cowI, cze' zawlec ,Ulme przedłn:a~kl sl1~owe! To ranna Eufenna, zwrOCIWSzy wzrok na stry- śnie bociana 1 me naprózno WIdZlał w~e 

z~częla panna'~u~eml.a- opowI3,dac d ZI\V ny, d? bre dla- bab! Ob;chodzlItśmy Sl-ę bez .8fh- Ja, za;pyt~ta.: _ -~. . . . ny komornika :cącegona północ. NQ\~l
D1ezwykl~ se,n, Ja .. ~l uH~ła. w nocy .. ' Słysza- _dow przez lat .. tyle. 1. ~obrze nambylo!., .. i - Z Jakle~o pow?du Szonows.kl:t~k na- ,dobl'ze mówit yŁy dosyć Slllutn~. Senmk 
la wsyplalm mnostwo sWlerszczy- lUCleHa Pan Andrzej chwalIł zwykle' wznowlOnq' gle przypommal sobIe dąbrowę 1 t,vlet'dzi " . 
przed niemi ·właśnie,do tego· pokoju, w działalność włudzysl1dowej, ara .. obecnie. u-' że· jest jego własnością? . .. , . .' , 
lr~6rym .0bec~iffyrzebywa1i. ::-Swi~rśzczeza niesionygniewem, zapon~niał bł~gosła~io- . - ,Dlatego, . że' jest, nicponiei~! IJiczy (Dalszy eiqgnastą]Jz). 
n1lll· . Bleg~hl, WIęC, P?' c.aleJ tWIerdzy, od nych s~utk6w powszechnIe . panuJącego po' na to, że· sądy długo były zamknIęte ~ li-
strychu' aź 'do'· plWlllcy,"prześladowana i koju. czy na:~llmęt powstały po(1czas wojen, któ-
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. (-) Spo,strzeżenia meteorologiczne za m. (-) Usiłowanie kradzieży. We czwartek, 1* Niemcy lli~glo się i"ytuj~ ua naqy' p1'Zemysl. W drugiej porowie giełdy rucb był h:u·d7.0 
hstopad. Sr('(}nia wysukość barOllltJtru zre. około godziny 5-teJ' nad ranom wyłamali ,,;Ii}berf,,!rlor Zeltung': wptąpIłl\ ~ ar~ykut?m w ~o. maly. Papiel'Y rusJJ'skie były prwwl1inia 
d k d)O -41 3 . 1 . .' ' me namIętnym przeCHv prollukcyt ptotna l kOl'tow fi 

U ~owauu O ł ,I .- Illll!., naJ wyższa W (niu złodzIeJe drzwI .do składu sukna ? kupca. ,ot Królestwic l'olski'.Ul. Gazotn. zl\pewuin:, że nie O 1l.l'OWaU8, lecz ni~,koniecznio na.gI11eO.· Na 
3·cun, mianowicie 754.3 mm., naj niższa W olffa, przy UliCy Staro.PocztoweJ, w do· wytrzymujr), ono pOl'ównnni!\ z niomi(\ckiemi wyro· . giełdzie zbożowej panowało dziś uqposobia-
w dn~u 15-tj:łlI, 730.1 mm. Temperatura mu p. Kissillu. \Vhściciel sklepu, który bami, Il jednak podkopują, handel nimniecki. nie bardzo mocne. Pszenica wysuu\)ła. si\} 
{ll'Zeclętn:t lHlesiąca 4.9° C. i najwyższa ob- już byl wstal i szedł właśnie drzwi otwie- o 1 m. w górę a następnie zyskaŁa. dalsze 
s~rwowallą była w dniu lO·tym, mianowi· rać, oznajmił: złodziejom, że spóźnili się T. E L E G R A M Y. %. m. Tegol'Oczne termiuyżyta podnios!y 
Cle o godzinie l-ej z południa termometr cokolwiek. Nieproszeni goście umknęli sig o l m., wiosenne pozostały nielanielliolle. 
wskazywał 15.2°, najniższa w dnin 22·im czemprędzej dorożkI!, którą sprowadzili dla PeterSburg, 1 grudnia. WHksie na LOll(l}"u 2213/ a2 , 

O g(:dzinie 7 ·ej rano - 1.5°. Ilość opadl~ zahmnia łupu. '\V niespełna pół godzi- Petersburg, 2 gl'mlnia. (Ag. p.). Wczoraj II poż. wsch. 981/" III pol:. wsch,99, 6% ranta ztota 
wymosła 17.0 mm. 'Viatr przeważnie oh- ny, ci sami złodzieJ'o wyłltlllali drzwi w tym przvbvl do Potersburga generał Kaulbars B7'/" 5% listy z.~9tawno kl'6rl. r.ielll~k. lGi)3/~. ak-

b ł 'l l d' . J J C~B h!l!\ktl r09'·1lInc.!0 tlla hanJ.la. zagraaiczuaill) 
se.r:'lowany y po 1l0CllO'WSC 10 m, mlano- sam}'1ll domu u kupca Szperlinga, lecz i tu i wezoraj też udał si~ do Gatczyny. 332, hauku rlp'(ontowego p'!!,er3111lNkieJo 787, 
WICie 16 razy w ciągu miesiąca. spłoszono ich w porę. Byli podobno mocno Petersburg <) gruduia (A.g p) Gazota wo.rs?o.wskiego 312, petersburskiegO} bR.nkll ,nillazJ-

(-) Czy to jednak na długo poskutkujer rozgniewani na. nicdyskretnych właściclCli. ' ~ ,. • . ',' narvuowogo 481. 
Ostatni :IlUlller "Wiadolllości farmaceuty· (_) Kradzież. W tych dtliach w gilllua. "Birżowyjll. \Vietlomosti" otrzymała drugie BerlIR. 2 grudnia. {Jilety banlm fen roi s kitlgo 
tycznych" . przynosi .wi~Ldomość,. ż: W je- ZyUlU męskiem skradziono klamlni) od drzwi Gstt'zeźenie .za s.zkodliwy kierunek. 119~·80; EOl. liBf.y za,stawno 59.7.0, 4.% liB~y lilrwirla-
dnem z ',, lpk l t I t k h d l b' l l" 1 ., l Od l' (A • 1> ) R . k' OVJnfl 66.9(1, [)Ol, 1l0?yclIka w~(lh()(luln II fl'" óB.1ł5, . .. ':"!' szyc l llllas gu Jei.·Ul plO r OW' wc o owyc l, IV I:~ y t :!.lOU, o gOl Zlmc ( WI1' esa, 2 gnll ma.. g. POll1, • oSY.ls 10 l!l flluiayi 68.90, 4.% p07.yll~lr<t r; 18HO 1'.8440, li'!o 
skleJ IstmeJe skl.ad IllUt6ryałów aptecznych, , Ilastej. Bardzo widu widziało złodzieja. towarzystwo :i. e "'lu"i pl~rowej wyznaczyło listy l:a.B~ltWne rtl-qyj.Bkio 96.76, kupollY /lIllnq 821.00, 
p.row~dzony. pr~ez byłego farmaceutę i po- l odkręcającego klamkę, lecz każuy slJ:dził, . ? '" n " • ó% po~yc,r,lra P"Hlluowa 1. lala roku 143.0J, taks?;!: 
slad~Hcy. W1ęC.eJ .. cec? ap~ek~ ni~ składu. I iż to ślusarz, który co~ rćperuje. parowiec "h.ollstantyn do specyalneJ Iw- !',l!j(j r. 133.00; nltcre hA.llku handlowego 82.6'), dr-
Po. me. waz. wlasclclel Jest ZI~Clelll Jednego z I (-) No'z' był znÓw w rohoci.~, ,,, hÓJ' ce n- mUllikacyi między OJes~ i Warną dla skOl!t.)wego 73.10, dr. 70'11. wal'Sr. willd. 305.50; alt· 

"" ~ v •• ' • I:)'e ł!:re,lrl",w", ILnqt.ryaekle 480.50,llajnow.~" p!)r.rollltlJ, 
WIęcej wZIętych lekarzy, zrozumieć można, licznej we środę wieczorem na ulicy \Vi- przewozu stamtllld pasazerów. EmIgranCI r05yjRlm 97.80. 6°/0 rOIl~" rosyjskI!. ltUIO, 'l'8Kouto. 
iż uczucia familijno nie pozostają bez, dzewskiej pomiędzy robotnilmmi Idzikow- bułgarscy przewożeni tu są, bezpłatnie. Prze· 4 OJ. , prywatno 3 °l •• 
wpływu na. obrót pokątnej apteki. Na ~ skim i Pawłakow~kim. Pierwszy z nich bvmuJ'pcy tu olllJ'granci bllłg:tl'~Cy otl'z"mali L.ondyn, 2 grudnia. Konsole lOou/w Pozyczka 
k • l k ób' t l ł l I > k'll B 1- • J ,. " ' .., 'J rosy.Jska r; 1873 1'.96'/· S u~e ~ S arg os 1lI el'esowanyc l w a( za otrzyma" l {li. ran w twarz. yia pOIlllę- t 

lek"rsko odb' . d . d . I d ., .". k r. Ił l' b z BIlIt:ml'vi listy z doniesieniem, iż C~ulkow Warszawa, 2 nrudnia. TI~rO" na piana Witkowskio-": "'. y~a me awno llIespo, zIun lll
1 

"'ł" num Z3.\VIEC J~ ari ot {awua, (tom o e. ~ J." 
rewlz,)"p l zdelllaskowała owo "somete ano- cme zakończvła SIl' krw"wo. zamierz:L otlbyć podróz po Rosyi i prze- go. Psz~miCl/. :m. i ?l"l. _._--, pstro. i I!ohrn. --" I J".... . • ., . -, hlał", 640-660, wyhorlJwa 676-700; żytu 
nyme," które nie zdąży to lIa czas usunąć (~) Bon froeblowskich daje się uczuwac Jei'alzac będZie przez Odesę. wybol'oWO 4.85-4HO, średnio ----, wn;1ii-
śladu swej pożytecznej d7.iałalllości dla. do I brak w naszp.1ll mieście, sku'tkiem czego 1'0, Wiedeń 2 grudnia. \V kołach bardzo wo ---i jl)Czmi'lil 2 i 4-orz\ld. ----, owies 260 
bm ludzkości cierpiącej. lICzy to jednak I dzice, lJOszllkuJ' "cy takich bOli, zmuszeni S/1 .' •.• -iI10, grylm390-41O, T?epik latni ---, zimowy -

dl l d'" powaznych ztLpewnJa.Jlh ze deputacya bul· 660, rzepak rnps zim. 66.1-700 groch volny48tł -630, 
na . ugo pos mtkuje - mÓ wi11 ,!.Wia Q. sprowadzać jo aż z \V. Ks. Poznal!'ikicgo, ga.t'ska ott'zylltrtłct tltjn:t instrukcyę, aby u- ~ukr.800·-900, f Mola 000-101)0, lIiemniBki __ 
moścI farmaceutyczne" - my wątpImy wo- ,gdyż w \Varszawie nie można. ich znaleźć. . .• . - - za. kOl'zero: kaST'" jaglana 85 -110, jlJUl
bec istniejących praw i obojętności apteka-l (~) Dziś W teatrze Victoria "Porucznik 8110wl11[1, pl'zfl.)ednać mocarstwa dla proJoktu 1I1ienllB ----, gryC?I.!.IIa IVnha ----; 
rzy, nie starających się bronić zhiorowemi' Szykowski", krotochwila w 5.ciu aktaeh ponowuogo powołani:t na trOll k;)iecia Bat. n1Q,ka parowa pS7.tl11na llo 215-245, 1Jo 195-215, 
'1 ." N' J. . , '. . . " l 17f.-l!l,S, II 145-106, III 115-126, żytnio. py-

SI all11. Ie przeczuwallly wpra.w Złe, O Gustawa l\lozem. Zadowolenie, z jaloern tellbel'f~a. PrOjekt tell me ma WIdoków po· tlo~ana ~r l i 2-gi lHO-14ój olej rzep. --650, lnia-
którem to z większych miast gllbel;ni na· l publiczność słuchała wc czwartek pierw SZf'j parcia u żadnego gabinetu. Mocarstwa pra- D}" -600 "~. p.ud. DOwiezi(Jllo 1l97.onic}' !JOO, zyta 
szej jest mowa powyżej - uważaliśmy je- I częsci tej IWlIledyi, kaźe !'!ię spo(lziewa6, . , . . G50, J'~czmI0111a -, owsn 150 grl,lOhll pOlnogIl 
dnak za stosowue przytoczyć wiadomość, I że teatl' zapelni się dzisiaj. gną bOWiem llsunt);c wszellne powody Ole- 150 korcr. . '. 
jako mogl1CI1 zainteresowac tutejszych far-\ zadowoIenia Rosyi i dołożyć stanl.il, aby l ~ar~zawaJ 2 grudnia. O~o.witn 7S0Ją r. ~kIJYz~po 
ma<:cutów. Iz-I':>O r--"'IITA kwestya bułgarska l'ozwil!zanr została w k.:l/o.Stosll~ek garnca do \ .... mrlrn lOfl-307 12' Hurt . 

. ~:-\. J..... ~ .'~ akłoul za wmtlro kop. --l!()"2~, za l( ... rll. --
(-) Głosy Z miasta. Pauie Redaktorze! IKR A J O W A I Z A G R A N I C Z N A duchu pokOJowym_ 21H. ~zyllki za wiadro kop. - -811 8, 1:a gal'llioo 

'n> j'!'Onl'Ce ło'dzłrl'eJ' pl'ze<]st"1wl'allo nl'er'!'z l, • I " k "G5" 1 '2°1 ) \V .... Dżurdżewo, 2 grudnia. (Agencya półn.). copteJe. --~ (z .UO!. na WY~CI111. o' 

jako rozpaczliwe położenie szwaczek w Ło·; . . R . fi" l ')' ~ l . Berbn, 2 grudnia. PS7.0111Ull 14S-lil8, na 
dzi; ilekroć te wzmianki czytałem, współ-! - Petersburg. JlltllS~eJ'!fIlIJ.t 8J1~·al1'. ll"e- ogencl so JScy po eCl l Wtal zom prOWIn- gr. 1611/2• na cz. lp . 16531«. Żyto 1?8-1?3, 
czucie moje dla. losu tych nieszczęśliwych WlIf'.I'Z'!.I/I·IJ, wedle d011lcsJ';l1Ia dZlenl1lkow cyoualnym urządzenie sympatycznych dla na gr.13~f/ł' na ez.lp. 134 l/t. 
walczy"lo O lepsze :;r, s\'mpatvll, Z J' alw re- rO.syJsloch, ma wyd~leg.owac spc?yalulj, ko- reO"encyi demonstmcYJ·' 'W zburzenie trwa LO~dyn, 1 gr.ud·,ia. Ctllt16r rr,.,:vanĄ X:' ~2 lIomi-

J J -'~ l J 'l § dl d. "'. . nalllle 12, CtllCler lmrako\vy 107/s, SpOkOjllle. 
dakcya o telll pisała. Przypuszczam, że te rlllsyę ce el~l o Jll1ys ellla "1'0 .mw .. z~ra . Ciągle. \VczoraJ w Ruszczuku oczekIwano Livorpool 1 grudnia. SprR.wozdlLllie JlO<lll'lltk.)w,'. 
łzawe doniesienia, sl1 wynikiem sprawdzo- cz!~h przeCiwko szerzącemu Sl~ PIJl111StWU powstania. Krl1źyły, pogłoski, że przeby- I?rzypusy,cza.luy ohrót 10,OO\} bel; spokojnie. . 
n e]' npuz,)'·. Dlatego teź ośmielam si" za:, wsrod lucIu.. ..' . 11 d I I u " l 

"" "li R d Ob l lt b I /, n. waincy w Rumunii dymisyonowani oficero- LIł/8rpoo gru n a'l ,~prawozdail.16.!(O?e()wę.O Jrót 
pośrednictwem Waszego pisma opowiedzieć I :- a om. ilU 1/ l .(~ Wf ~ly.C z m~J.~ . J" • • lO,OOO. '!al, z '.fl!{1l na IIpeknlalJJIl l wywoz 1,00') hill. 
fakt na.stępujacy: W pcwnym domu pro-I byc. wydawaue. w Rado.mm, ~ 1I1lcyator!m wIe bułgarscy wylądUją w Ruszczuku 1 wy- SpOłl:OJUIO. Orleans niżej o 1116 p. 
swno szwaczl;ę, aby zechciała dwa razy na prOJektu, paUl \V., ~~lCra ofiary od o.sob, wołaj lb ruch przeciw regentom. Tymcza- New'YO[.k, l grudnia. Bawelaa 9i /l6. VI ~. Or

miesiąc przybyć do Illies~kania ii~da.ią,c~ch, chclJ,cl.ch Sl~ przyczylllc do dobrego .dzlełR~ sem jednak panuje spokój. Liczebność l~oa~r~'I~e~8=/~t6~'===~=========~ 
celem naprawy hielizny, za wynagrod~elllellll .- l~a boczmcac~ kolejowych ou SblCY.J S.trz? armii bułgarskiej powiększoną zostanie od 
50 kop. dziennie, oprócz życia. Szwaczk~ ł Jllleszyce cI.o gra:ll.~l' --:- :v~dłe ~lo111;sl~n~a 
zgodziła się; umówiono się nawet o tonlll' i "G:;ze~,y. klelecki.eJ głownteJsze lobo"y zna- 1877 1'. o jeden batalion na każdy pułk. 
11y 11a l i 15 każdego miesiąca. 'vV ter- CZlllO JUZ ~ost~plły: .. ., .. Z Niemiec przyhył wielki transport mate
minie nie przyszła. Jest to już rozpo-! . -: W.YV'!0.z oW~C?w .. ~V gubernl1 mmskleJ: ryału woj ennego. 
wszechnionym nietylko w Pary:i.u ale i w .wlleuskleJ I kowlellskleJ był w tym roku S.ofJ·a, 2 grudnia. (AfT. p.). Greko.w., Stoi-.. v· '., ' .~ L 'ohlih. u.'od""J· oooooó", kfó,.""h "hyt.j""lnnk_ '" •. al·~L.aWlU zwyczajem, :t.t: gU::'PUut":> " .... 1 • " • 'J. .. low i Kulczew wyjochali wczoraj do Bel-
średnie ~ynajmują tego ro~zaju pracę ze hJ! t~?dnYlll.: powo~u utrudnIOneJ. I{Q~ 
przychodlllą. Przypuszczam, ze podobnych ltIun~kac} l. DZIŚ ,]O(lna,l., po U?zylll~n?J gradu, gdzicprzebęr1ą dobę. SądZili tu, iż 
domów w Łodzi jest tylko 500, a ponie. W~lI!la~ce w gazetach warszawskich, zJez· będ!1 oui przez króla Milana przyjęci. 

'.l'EI.J~G1U.:tlY QIEr..DOlVE. 

Giełda Warszawska. 
Zl}dnno .. końcem gietdJ. 

Za weksle kr61kołerminowe 
na Berlin 7:11. IOQ mr. 
" Londyn" l l'i. 
"Par.Y& ,,1Of} fr. 
u Wiedeń n 100 tl. 

Z~iZdllill S 

5230 
lO.57 
42.10 
8170 

52.30 
lOó6 
·1210 
,l:l4.60 

waż szwaczka przeciętnie w ten sposób ob. dzaJIj,Slę tt~m kupcy wars,:awscy, petersbul's
służyć moźe domów 12, tell rodzaj zajęcia cy l. mosIClews~y, zak.upuJ:J;c. owoc~ ogro.m
dałby wilJe chleb przeszło 40 szwaczkom, neml. partJallll. J\:[,~dzy, lllUeI1lI, ~uplac 
Wobec . zawodu, jaki spotkał żonę moją, m.osk~ewskl M?karow, procz. uezymou!ch 
gotów jestem stać si~ niewiernym Toma· ~lelklch zal~upo\V, 8kontral~tował u~ pIze-
8zem i w wątpliwość podać wiarogoduość wa· CHj,g lat szescI~ owoce z j{]l~.u ckohczuycb 
szych doniesień. Dowiedźcie więc, że nie ogrodów, połozonych w. pobltzu Stycka. 

SJ\D OKRĘGOWY PIOTRKOWSKI. l Za papiery jlllr'illwQWI: 
Lisl.y I,ikwirL Kl'. Pol.. • 
[toa. Poz. \Vsclto.\uia • . . 

95.l0 
9926 

101.10 
101.10 
100.-
99.50 

9525 
99.25 

101.10 
lOUO 
100.-

[,iaty Zo.g. 7.illltl. z 69 r. Sor l. 
" n " Ser. [[ 110 IV 

Akty wywieszone w .<;ati poczekalnej 
,8tzlhe okręgowego. 

r .isty Znst. M. W araz. 8'11' I 
11" n n II 
n" " "HI 

wy, lecz ja się mylę i przyszlijcie mi jednę - Jan hr. !,arnowskl,' .no:vo-llll~nowanX 
:.re zrozpaczonych. Pozyska or.a. li mnia ma.rs;ałek kraJowy, w G~hpyJ, l:osIada ro· 
tylko dwa lub trzy dni robocze na mie'liąc, ~Ulez d?bra w Kl'olest,wIe. Polslnem. ~ale. 
ale przeze mnie moze ich być i 20. Jest to zą do .ll~ego . dobra Konsk~~ w guberm m
doprawdy, rzecz niepojęta. Wieczne skal'. do~nskleJ} ntegdyś własnosc lU'. Małachow
gi, 11 gdy jakiej potrzeba roboty, nie ma słuch. 
jej lwmu uskutecznić. 

47. Wyciąg z akt. rejentalnych JulIusza Gru
szczyńsldego, rej€,ntn. w IJodzi, Nr. 2425. Duin 1 
(Ul) sierpnia 1885 roku stnwili sig, Il kupia\} Sa
lomon Plocker i 2) pełnoletnio. Chouia vel Helena, 
córkIl Dawi(la Frischmann, oboje .amieszlmli w 
J:.odzi i zawarli umowę przedśluhną t.ej treści, że 
mnjątlłl<, j •• ki każde z współ,:,~tźollkó\V obecnie po· 
siuda lub UZl ska w przyszlo3m rlroglb spadku, do.
rowi1.uy luh wypndldern losowym, stanowić hlJtlzio 
w)"tąCZ!Hb jego· wlasnmló, natomiast mają,tek <loro
biony WBpó!rJlh prue:! w czasie po~ycia marżOl'" 
skiego, stKllowió hędzic własność wspólną. Helena 
FriscllTnan oświadczyła, im pOBiat1n. oheclII" 3,000 
rB. gotówklb l 2,!15li r9. w ruchomościach; Plockior 

IV 
l.i~ly Z~9t. 3<1. ł~{)df.i H~l'. 1 

n " " ... Ił 
n " " "HI 

Giełda Berlhlaka. 
H!!.ulrooLr ro"yjslcie ?ILraz. . 

" ,,!la d09~. 

!l9.l0 
!l:1.l0 
9650 
!l6.50 
9526 

~91 30 
191.75 
1916C 
I!Jl.-
18:>.75 

99.3:> 
!l9.
\)9.
!l6.UD 
95.50 

H1195 
19175 
Hl1.55 
un.-
18980 Łq,czę wyrazy szacunku ./. G. . 

(-) Targi łódzkie. Na stacyi towarowej 
sprzedano wczoraj 300 korcy pszenicy, z 
tych] 00 korcy po 61's. ,67 i pół kop.; 100 
korcy po 61's .. 85 kop. l 1.00. korcy po 7 
rs. korzec. Zyta nie dOWIeZIOno. Owsa 
sprzedano 650 korcy po cenie ou 2.65 do 
2,75 rs. korzoc. 

Na. Nowym Rynku popyt na zboże był 
dobry mutomiast bardzo mało dowiezio
no. 'Sprzedano wszystkiego 125 korcy 
pszenicy po cenie od 6 1'8. 60 kop. do 6 
rs. 90 kop. korzec i 120 korcy żyta po ce· 
nie od 4 rs. 70 kop. do 51's. korzec. Wi
dzimy z tego, źe na targu wczorajszym ceny 
zboża trzymały si~ bardzo dobrze. 

(-) Ospa. W czasowym szpitalu dla 
choJ'ych na ospę znajdowHło się w osta
tnich dniach 15 osób, z których jedna 
zmarła we czwartek. 

(-) Dwóch przemysłowców łódzkich przy
rzekło ofiarować próby swych wyrobów do 
muzeum jel.1!lego z zakładów naukowych 
w Moskwie. Ohoć od tego czasu upłyu<J!o 
już cztery miesil!Ce prwsl'.!o, pa~owie ci UO 
dziś dnia nie :I.!ożyli wcale ofiarowanych 
przez się przedmio~ó\V? .choĘ; z.arz/1cl tego 
zakłaull zwracaŁ SH,:) JllZ ao lllch z pr~y
pomnieniem. Malll:( nadzieję, iż oba~ d 
przemysłowcy pOŚplOSZ11 z do.trzyllla\l~c~n 
słowa aby podtrzymać zaSlllZOI11j; OpllUę 
slown~JŚci, którą się cieszą wszyscy fn.bry-
kanci naszego lIIiasta. . 

(_) Nieporządek. qllr:gduJ podczu.s wy
chodzenia pnblic~noścl z. t'.'lLtr~ ~\C.torlU, 
dorożkarze tak Się starali wyśClgnl1G Jeden 
drugiego, że pasa~e.r0wie jednej z doroż?l~ 
o Ulało nie wypadh ll!L ~ruk, prz.J drug~eJ 
zaś dorożco o mało Ule przebito koma. 
Należałoby koniecznie zaprowadzić jakiś 
porządek pomiędzy doroż~an!i, oczekuj/Lee. 
mi przed te:.ttl'elll IIIL p:~sazel'ow. 

ROZMAITOŚCI. 
Ś b . nie {lusiuua źndn' go mnjątkn, - majątek swoj przy· 

* Cela w. Stanisława w Rzymie ma re prze- szlej żony otrzymał, co niniejszem atwiertlzll. 
uiesioną pudobno w pobli~o św. Amlt-zeja na l~ wio 48. Wyciąg z akt rejontalnych Juna Hózl'ckiego, 
l'ynalu. rejenta IV 1'.OIuaszowic l:tawskim; ~r. 410. Dnia 20 * Wystawy urządznne obecnie przez mUZłlm listol'a<ln (2 grudniu) 1885 rolcu stawili 9i~: 1) o. 
przBm,·s/u i rolnictwa, zaintel"o30wo.ly niemc':I\ ..... bywatol Burek syn Józefa Lihol"man II Piotrkown 
13erIińślm "Gewel'he Zdtllng" zapOWl!ulu o nich i :l) peluollltnia i\hrya R09CIIIJlltlm, kupcowa z To-
szereg listów z \\1nrszn.wy. maSZt'wa RawskiBgo i zawa!'!i UlllOW\j pl'lctlśluban * Nagrodo cnoty Mouthyollit rozdzielila w t.ych ,. 1'>1 • I' k . l ł "fi 
dniach pnl'vsl,a Akademia umioJ'ętno~oi w s,)i}sób tej tl"()SCI: 1 aj:bto1" JII n 'az( e li przysz ych współ· 

J małżonków posiada obecnie, IlH)!) t.ei: drogI} spad· 

',velcsle nB Wt,rszaw\l kro 
" J:'etershnrg kro 

" n 

" LondYlI 
ł1 " ., Wiedoil 

Oyakollto prywatne 

dł. 
kro 
dl. 
kro 

Giełda Londyńaka. 
WOkBlo llB l'ot.onhurg. . 
O.fakonl.u 4 

_tr 

20.38'/2 
20.2·i 

161.60 
S 

20.39 
20.25 

16160 
3'/$ 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
llnst''.lpujIbC~:: Pi., rwBz l1l ungrodg otrzymał !t-. ~(J. ko, darowizny luh w}"padkillln losowym osil~guic, 
moill~ •. ktory w Lilce P,!rl'oll, w <!"part,nmBIICHl jn.lrotllz THl1jąt.llk dorohio"y prAcą kai:tlogo z wspór. 
Orno,' flllHlus7.lLmi zebralwmi ze składek, wJlm<lo· tnllłionków IV cZ~Bie poliJcia 1Illllieńskiego, stn.ne. 
wał kościół, szlwtg, s'pital, dom siAl"ut. W tym (J- wió h'~dr.ie w!UStlOŚÓ jego wytąCl.tlą. Marya Rosen- Małżoństwa z[nvnrte w duiu 2 gru<lnin: 
statnim mają pnI) turek dzi .. ci z il.17.!lcyi i Lotllryn- baum oświadczyła, iź mnjq,tuk jej składa si<; obe- W parafii katOlickiej __ 
gii i sieroty po woj~k()wyGh. 0.1 lnt 16 zaklllll ów cnie 7. kapitlllu 1,0011 rB.· i .. vypl"lIwy oconionej na W parafii ewangelickiej _ 
mieści! P'J If,O, .. obocnie :l26 wychlJwHlleów. - bOO rs. Ikrok LibCl'U\v.n Z!lznfił, że nio [losi ... la I Staro~akonny~h - . 
Wielk/ł nagrod~ Gouerta. otrzymał Thllrf\fiU Dan ohec'.'ie zndo~'go ll1ajQ,tku, tnają,t~k swoj iOlly otrr.y Zmarli w dn~u .2 gmt1um . 
gin za dziel,) p. t. "Histol'ya monarchii lipco mnl l zabezpieCZ'" go na SWOim przyszłym ma- Katolicy: d.1OCl do l",t tli·tu 7.marlo la \V tej 
wej." . . . jq,tku. . l!czb~e oht?POO\V 5, dziQ.wczf,jt 8; doroa/roll 3; w tej * Międzynarodoloy kongres hygl6nrczny odb\ldzle hc?l~le.Ill\l7.czJzu l, kolnet ~, fi miauowicie : 
się we wrześuiu roku przyszłegu w Wiedniu. Kazmuorz Tomer.ak, lat 26, l\Ia"l1alcua 'Woźniak 

>I< Jodła DugIasa. N .. jwi\jkszy olm" w EtlropIc OSIf1ATNIB WIAIlOMOSCI HANDLOWE, lnt 73. b, 
tej istot.ui" wspnninlej jodły nmerylmilskiej. wy
f.t·z}"t\lujQ,cej nasz klimat, znajduje si\! li i,ldlll e Iw 
Londynu, w parku Dl"Opmorll. JOl!łfl t!J, sinwb hy. 
l,t w roku 1827 l~ IIl1sioll otl'lI"Owallj"c!1 przoz gamO' 
"1) Dug!asa, fi przesadzonu IV r. iS3n. Obecnie do
;i~gf1 do 124 st.óp aug. wysokości. Jegt prześli!.)!.. 
lllb, IL dolue jej gal~ze wlQk/ł si,,) pu zioll,i. 

* Owoce lliel'I'ZjjOlIl·.io pncllll!bce, luh wcalu 
nie lIl"j~ee z!ll'acl'll, j!dw-tu: jabłka i gruszki, \';'11 
tlln "OgrUllllilm poIAI.jego," ml),:nn ZILllpatrzyl\ W 7.11 
pnch nnjWj"tworlliejgzy. Cr.<;lsto zdfl.l'za eis równie:', 
że jab!ka zimo·.,,,, leżąc w piwnicy dłngo, \labie
J'ajl1l uierni/ego smaku i st,!ljl), sig "icz,lntnemi dn 
117.Jlltu. Aby t,')l1m 7.al'a,lzió, !lalo?)' I\li\dllŚÓ mig· 
<łzy nie hzowego kwilLtll, jaśminu (fałszywego) i 
dodllu później rezedy. Pozostawione owoce w t,Y.:!l 
kwiatłlch przez dwa luh trzy tmodnie, nahiiln~ za' 
pachu {J1'Z}jemllegn i tloliko.tllogn. 

'" Towarzystwo archeologiczne ma p,w~f.aó wkrót· 
ce w l'oIoclm, w gnberlli. witelJskiej. Uelem jego 
h\)(h.ie ho/hune r07.1l1I1it)'ch star"i.ytnotilli JlII Bjut(~ 
.rn~i. 

* Dr. Rl}ichcn,perger zleźJl [10 laski ml\rszat· 
liowskicj wnio3nk w Sprfl\v!(J pojedynków, poparty 
przez ;;1 l:?t'iUków fl'aJte,yi celltrUlll. Wuiosek wy
powiada nudzil!jr], że parlament r.ochco uehwllliil 
suruwe pmwo przeciw l'Oj.,dYllkolll, szor:r.~cyll1 sili 
COI'nZ bar(hiej. 

Berlin, 2 gwdnin. Giełdy zagraniczue 
nie pozby.l:y się. jeszcze osłabionia, jakiemu 
uległy przed kilku dniami. W i!lC]ollIości 
nadesłano wczoraj wieczorom ? Frankfurtu 
i Hamburga, a dziś rano z Wiednia nie 
mogły bYIHtjmniej wzbudzić zadowolenia. 
Wielkie opertlCye finansowe, w których ma 
wzil1ć znaczny udział austl'yaeki zakład 
kredytowy, zawsze jeszczo nie wchodZI! w 
wykonanie, co oddziaływa przygnębiają.co 
11a. usposobienie giełdy wiedeilskioj, gdzie 
obniźono znowu Inu's akcyj kredytowych o 
l fi. Brak wszelkich pouudek· usypia (j. 
ncrgili) spekulacyi tutejszej. Dziś panowało 
11<1 giełdzie ogrOTllne zniechęcenie, tembar. 
dzicj,że i wiadotllości polit.yczne wzbudza
j!li znowu Iliepokój. Prawie we wszystkich 
działach przeważ~\ta podaż a kUl'SY uległy 
muiej lub więcej znacznym zniżkom. Póź
niej pokrycia wzmocniły nieco usposobie
nie, lecz zupełnie zmienić go nie zdołały. 

. E~angiellcy: d&ieci ~Io lat 15.tll ZIlUl'tO 3, \V t<lj 
~czb~e ohł?pcolv l, dzte\!czi}t 2; dorosłych 2, IV tej 
Ia~l)lo Ill\lZC7.jZa l, kol>let I a millnowiciu 
Ludwik Drago!', lat 26, Amllhl\ R~lI:k(), lat li2. 

Slarozakonnl : ,1zieci do tat 15~tn zmR.rło l w tej 
I~ozh~e chł?pców l. iIziew.cr.ą.t -; dorostJdl 1: IV tej 
lICzbIe lll'.l7.CZrZfl l, kohlet -, 1\ mil\ullwicio: 
Boruch Sznmsio, lnt 1S. ' 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
Iloiel X:"olski_ Gryuspan z Warszllwy, Ve

nul~t .z Warsl\IlW}', ::lztellcel II Częsfoohowy, WlIrcki. 
z h.ahszn, ~ehelt z. War9za,vy, l'nskowski z War
szaw}', L· akl z Wnrsz/l.wy. 

WYKAZ DEPESZ 

niedol'CCZOll!Jclt pJ'tf!t tule)Nlf!: stai'!r lele
gl'afi.n:.n'f: z· jJOl()otllt niedokładnych {l.l.resów 

i innych jJ1'z.1fcz1}ll. 
Picsch 1;e Zgierza. 

Dr '''isłocki powrócił. 
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o G Ł o s z E N I A. 

FRANąUSĘĄ.,. (jYJ\e6HDI~6;:!!~lc'c1>i>~~alb- TEATR VICTORIA. 
, z patentem,·1 . wszelkIemI . pO pOBbIX'I> CY;D;6it loro lIeTpoRoBc:nro· ORpy-

.. . !rzebnemi ś~ia~ectwami zn~' ra. CTefJ)aH'I> HS)I;eclclrBt, 1K1iTBJIM'l'BYlOm,itt Towarzystwo artystów dł'amatyczny~h 
, Jąca. dokładme J~zyk francuskI, B'I> r. JIo;a;8K B'I> )l;OMlI nO,ll;'I>N. H27-B, 011'1>- 1 1 k.. 

I j 
WSZELKIE SMARY i OLEJE MINERALNE 

Zamówienia na 
. l k" . . k' (' 11:1'0 22 ;n;eKaclp.lI cero 1886. ro;a;a poc ()Te e} Ił . 

a~gćlel St l lAmeml~~)e~,. b' c'& 10 l1ac. yrpa 11'& BUi> aacll;a;aHi:l: C,&1I8- Jdze1'a. Pnchniewskłego. 
pl~ a w ng 11 , zyczy 60 16 ,u:a MRPOBbIX'I> Cy,u:eit 1-1'0 lIeTpolroBCRaro 

UDZIEL AC' LEKCYJ OxpyraB'1> 1'. lleTpOltOBll na. MapinRcKo:li W sobotę 4: grudnia 1886 r. 
1l. IJI.l[om;:l,lI;ll B'I> ;ll;OMt rOpOBll'Ia Óy,u:eT'I> npo-

W tych trzech językach, i poszuku- XB,lI;BliJ.:lKJU!Oe lULym,eC'l'BO, nplI- Poruc~nik Szykowski 
J' e demi.p· .lace. Łaskawe oferty przYJ' .I~~~~~~~~~~ JIaBpeRTho IIalIamellClto:r.ry, Ip oe B'& IIeTpOltOllCltoit I'y6BP-
muj~ si~ pod literami R. B. w l1epTlI rop. JIo;n;aliJ. B'I> noJd, RaBbI- DALSZY CIĄG 
redakcyi niniejszego pisma. llROBHHhl" II COCTOJUIJ,BB eonac- nr ,i d k .1 

1381-3-~ Cy,u:eriHaro IIpl'{cTaBa BYAK&- nOJny pO tzas pO Din. 

z renomowanych fabryk 

Najwyzej Zat,vierdzonego To,varzystwa 

S.M. SZYBAJEW i Ska 
oraz na. 

-------,.-~----- 13 (25) IIoJIlI: 1886 rO,ll;a, :mI'1> -. 'u' 
yl1acTKa saMU mRpx· KrotochWIla "! 5 akt~c~ ~. l.nO~ 

ężtzyzna W sn~ wieku ~Jum:oro 5&5 JIORTBit" ltOTOPLIit,'Ser'a, przerobll J. Śhwlllskl, Art. ASTRALINĘ dobrego zdrowia, żonaty, 0'1> OARO:!!: C'l'OpORH C'I> B6MJIK- :1'. 1Yaraz. 
wladajllcy. doskonale, języ- C':ó ,u:pyro:!!: M1!.u,ma, C'I> -
kiem polskim, rosyjskim CTO~;~OBoc:~~:o~ororo II 0'1> 116TllBp-~ Wynalazek i nowa gałąŹ 
(skoJlczyl seminaryum na- Hxym;ecTBo 8TO 1I;e 1I;axo,u:RTClI: B'b Ba- ł tychże fabryk przyjmuje jak dotąd tak i nadal )eneralny 

. reprezentant uc~y?ielskie) Ż~CZ! 80b' B.Ia,u:1lHiR, R He RlllleT'I>ycTpo- przcmys U. 
. przYJąĆ zatrudmeme od lIIIoTe~R, RĄsHal1e!l0 B'I> npo.n;a~y . 

wiednie ·przy fabl'Y' ee magazynie ,nOIIOJlHeHI6 llBElCRaHllI c'& .JIaBpeHTl.I( PISMOSUSZKI Z MASY 
• . .. l • . . . . llaJlameBCXaro B'1> nOJILBy SYYLI ffiTpettX'1>, 
mnem prz. e.dSH;blerstwI6 .W .Ł~dz .. JIO ltCJIO.1IHłlTe.lU,HOHY;B:RCTYE:naHr6.lIłll1eC-I'ForUlą es. tetyczlH1~ w.~ją.kliwościtJ: i 
Łaskaw~ ofer~y p;oszęsHa.dae. ROHClICTopoxaro CY,ll;Il, tr'walo§ci& przewyzszaJ~ one o Wle-
redakcYI' ;,DzIeomkall pod lItera . ORTll!1pll 1886 ro,u:aRo~Hello'łe znane dotąd pislIlosnszki bibułowe. 

HERMAN MEYER W Warszawie 
1.1 Nr. ORLA. Nr. tj. 

A Z 1391-3-2 li'!. 100 py6., C$ RaROBO:lł cyMllLI lIa1l1IeTO~ •• . t" 
• • TOpr'I>.· Tama l wykonana gus OWD1e p.l- . kI 

BclI ~y1ltarl! l! ,lI;OKyMBlITLI, OTHOCllm;ieCH smosuszka może służyć r6\V?~CZeŚ?1~ DetaU~zRa. sprzedaż ~ A.STR1LINY uskutecznia się w s a-
Gustaw Sobolewski. npO.il;aBaeMaro lIM1lHi,H, OTXpLITLI .iI;.lIlI jako l)fZycłsk ł oZlloha naJplękmeJ- dzie Nafty p. WALENTEGO KRONENBERGl, Zelazna Brama 

, 7 !nj'C).lIlIlU[ D'b RaRn;eJUIpll! Gr.i>B,lf.a Mnpo- szego nawet biurka. Ż 
Ad~okat Przysię,Iy llbIX'1> Cy,u:eit 1-1'0 lleTpoKoBc:s:aro ORpyra. D t d b'· S!fl \V trojakiejl"-- X~ 6, (róg a,biej). 

po powrOCie do ŁodzI otwlTor!7.vll r. JIO,lf.Bb, Hoaclpll 10 ,ll;HH 1886 r?,ll;a. . o Ił. wyra .lane < -' • 1390-3-1 
kan~elaryę p~ty uli~y: Za~adzkieJ, Cy,1l;e6HHit lIPRt'TaBT> ~~~~~~l~l WielkoŚCI, w cen!e po kop. 30, n! l 75. 
': domu 'V.eJ Teofih SchmIdt (trz~, • ' SKŁAD GŁOWNY na mIasto 
Cl do~ %~hotelem Mante~ffia),gdz Do sprzedama . 'v 'd' w księgarn i . 
przYJmuJe doprowadzema· spra Il. t i . h· '.1JO Z 
przed S~dem Okręgowym Piotrkow- lor ęp an mac. onlowy L IJ'I8CIEBB-
akim, ora~ do wBzyl'ltkichinstancyj o 7.u oktawach (Lindmana) za przy· P.p. -kupcom odstępuje się rabat. 

Droga żelazna 
81}dow'ych• .. 1394-6-1 stępnlli cen~. 8taro-Pocztowa, dom) Jedyna fabryka piSIDo8uszek .z 

" , . Finstra Nr. 1418, na dole, mie- masy T. Rychłowskiego w KrzepI' 

Agentura Handlowa i Rkspedy -, 'a Nr. 12. . 1367-1-1. caeh ub. Piotrkowska. 1351-3-2 IliIiie~szem zawiadamia, ~e w związku mos~iewsko-w~rszaw8kim, 
. K . '. z dmem 15 (27) grudma 1'. b., usta.nowlOn~ zo~taJe specyalna 

WARSZAWSKO • TERESPOLSKA 

CY.lllO. OllllSOWa . . taryfa na przewóz ekstraktów dnawa farbIarskIego w prze-
W. Gancarczyka syłkach .pojedyńc;ych, półwagonowych . i wagonowych z Mo-

, , dl;. ,. ' DRUKARNIA· skwy, VIa Brześc do Warszawy -PragI, 1'Iagazynów-Tranzy-

J.$~merzy~~iego ~. .1'ftPll. 'II''Iłił.,W. wtr .. · v. A ... _AD"-v.luo. ft ~__ to wy ch, ~u~y-Guzows~iej.' Kolu~zek, ;Częstochowy, ~I!szko-
ut Dąbrowiegofmczej. ~ Ma.tAll.!ł!lt"""4~~ DAV ~~ :I!ł.W F ZaWlerma, SosnOWIC l ŁodZI. 1389 3 2 

Dostarcza.wt:Kle W 11' 1)115 w ŁODZI N 1)75 
ga1tu?-kachh i zso~tac~ P?' cenkach .Ur.a I. ulica. Piotrko-ska.,·' Hotel Hn.mbnrski r. a . pa nl-aoyc. RJ'IllUJ" , Slf~ e spe- " 

, Pr2'J/j'llłUjB. de. roboty t 
dycyą: towarów. Przyjmuje wszel. 
kie 3g.,ntury odnosz~ce siEJ do 
handlv.,przemyslu i rolnictwa 
także ubezpieczeń. Załatwia 
miennie, energicznie i na dogodnych 
warunkach. '1372-6-2 

~ Dziela, broszury w polskim, rosyjskim 
niemieckim języku,ta.beIe, cyrlmlarze, me
mora.nda, raehlmki, bil@tywizytOWl\, 1\dre!ily 

Zgubiono '. paszport 
wydany przez· wójta gminy Kuźmi 
nek gub. Kaliska, na imię Daniela 
Całek. 1393--1~1 

'~"'-=-I""'ur 

Wekllle. 

Berlin •• ·a74a1/12) dl. ter. 2 d 
" ".. .: (1741/S) kr ter, :.1 d 

Inne nierl\. misetsJlIulk. dl. ter ~ d. 
"" JI " kr. ter. !J d. 

Londyn • (U. ter ił m. 
" " kr.ter S in" 

Pary! " dl. ter. \O d. 
n" . • kl'. tor lOd. 

Wiedeń .. dl. ter. 8 d. 
"" ":(1401/5), Jer. ter. 8 d. 

Petera hUT, • dl ter. Sd. 

ZA 

lOG mt. 
100 ·ror. 
100 l'Ilr. 
100 rur. 

1 L. 
l L. 

lUO }'r 
100 Fr. 
100 flor. 
l()() Bor. 
100 rR. 

4: 
4. 
4 
4-
4-
4. 
S 
3 
4 
4 
5 

i t. '" które wykonywa elegancko ipo 
cenach przystępnych. 

W cią.gu giełdy 

-.-
10.57 

. .:.-.-

4210 

84.7/) 

Dopełnione tranzakoJ6 

52 J2 1ft 25 27 1/x 
52 25 
51 12 1/ 1 

10 O/) 06 

52 Ó 

84 45 50 6ó 

. . t g Dopel:nione 
PApiery pall) .. hf. .s J.< tranl!i 

(ZA 100 nJ.); _oo...,.P<_I, _____ 1 

w ~iłgn BielilI 

źą,d. I ohe. pl. 
" iH~t.p,· 

(za. 100 n.) 
~ ~ ! Dep"łtlie-I w eillg~ giełd] 

i'l.) ~ I netrll.nz. żądano joho.pl. 
4 

ListyLilcw.lCr.Pols. duie ~ 
., " ,i, li 'male fi 

Ros. Poź. Wł. lem, 100 1'. (, 

n " " " óH r. 6 
ł' ., ,,'·U!J l00r l) 
u " " ,III ;, ... 100 r r; 

ROił. roi. Pt.srdił'641eDl li 
II n ., ,,18H6Hsm. I) 

Hilet.y Ban. Pań. Roś. l em l) 

.,.. H n n II" €i 
n " ., l) Hl" li 

" " .. II I V., 6 
Ronta kolejowa '.' . . li 
List! zaat. Ziem. S~ l lit A 6 

,ł 1ł.1 U 11 lit.E 6 
Ił łł" "n mat.. 5 
" ,. Jl Ser. II lit.A. & 
~. II" " lit. R li 
" ,)" '. II '. malf l) , 

" "" 8Qr~l1J lit. A: fi 
,. "" "lit. B. 'li 
" t, '" n małe' 6' 
" l) u Ser .. IV lit. A, ~. 
" II ", łI lit.R 5, 
" Ił" 'to małe, l) 
" " "Serya V A B. I) 

" " " " małe ł> Listy !:9.St. m Wara!:. Ser.! li 

"" """ II ł> 
tJ " n·· d ",Ul fi 
11 ." . 't f' 'Je IV I: l) 

6". O~ligi m; Worl!llawy. Ij 

" " "" małA 5 
Listy wat. m. Lodzi f, l ó 

j, n ,; n "II Ci 
" " " " " : IIJ, (; 

Listyzllst. Dl. Kalisza. II 
" ",; ID. Lublina 6 

Lis. ZlI!It.R. T, W.zEr. Z l) 
" 6°/0 Wileńskie dł. t. li 
" ~,,, krótko tr. ~ 

-.-
--.-

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

~.-

986080 

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

-.-

95.10 
94..60 
99,25 
-.~ 

9\}.2ó 
99.25 
-.-
-.-
-.-

99.85 
99.8b 

100.
~9.bO 
9910 
99.10 
97.-
96ÓO 

-.-
-.-
-.-

AkcTeD.Ż. W!lr.-W.l00r. 
" - " W. -Byd. 500,r. 

4. -.- -,-
-.- 4. -.- -.-
-.- " " " 1UO r. l) -.- -.- -.-

-.-
-.-
~.-

-.-
--:... .. -
~.-

-.--

-.-
-.-
-'.--

T8rup. 100 r. 5 
" "Fabr.-1Jódzkiej l) 
" N&dwiśl~ńBk.) 
" Bankn lIa.ndhh9'ege \ 

w Warsza",ie260r. I 

" War; Bl\u DJs. 260 r. 
" Ban .. H. w łJeQzi 250 . . ł 
" \V~r.Tow.Ubl ttd,l'łgnia. ; 

E wpl. rll. 124. ~óo r. 
" War.'ro ..... ~F Cukrn;óOO 
" Cukr. Dobrzel. 5001'. 
" , Józefów ~óD r. 
" " Czersk 250 r. 
" l' H~rma.nów2óOr. 
" " łJys~kowio.250 r, ~ 
" j, Leonew 250 r. ~ 
,. " Cgllstocioe 2ÓO r. .:.1" 
,. T. W. F. 8t,ali 10 Or. ł 
" Tow. Lilpop, Ran i N 

I.oewenstein 1000 r. .1t 
"Tow. Z.k1. MeLaJ. B. .:: 

Bantka w War.lOOOr. ~ 
"Tow Zakl.GÓruicf-]ch 1$ 

Starochowickich 100 r. 
" Tow. War. Fnb.Mach. 

Narz. RoI iOdl. 100 r, 
" Wnrs;T. Kop. wllgta i 

Zakl.Hutniozych2liOr. 
" Tow. Zakł. Pn::Baw. ł 

-.- Tk. w Zawierciu 2óilr. 
96.50 "Tow :ta1-.i f,!lźuilOO r. 
91'1.1,0 "Garh lemler i Szwed e 

-.-

31631650 

-.- -.-

' .............. 

-'-

-.-
11--

-.- -.-
-.- -.-t)ó.2l> ;,F.O; Konl'ltancTa ·1)(:0 

l,~~------------~--~------~--~----="_ Wartoś5knponll'" potr.l}~lfl \ List. likwid. .1.05 
• List., zaa. nowych. '.. 210.~ Poż. prern. 10m. 1832 

_ _ 11 "nl. W a.r8~. r i II 80.1 " 'J li om. 103.8 
_:_ "" m. Lodzi . 40.7 '. ., 

Droga żelazna 
WARSZAWSKO · TERESPOLSKA 

niniejszem podaje do 'wi~domo~ci~ że z _ dniem 1. (13). g:rudnia 
r. b. az dO dalszego ZaWladOillIellla, wprowadzoną zostaJe spe
cyalna taryfa na przewóz transportów półwagonowych (305 
pudów) i wagonowych (610 pudów) smarów mineralnych, z 
Saratowa, via Riazsk-Wiaźma.-'-Brześć: do Warszawy-Pragi 
loco i Magazynów Składowych (tranzyto), Warszawy-Wiede{l
skiej tranzyto, oraz Aleksandrowa, Granicy i Sosno wic. 

1392-1-1 

EPOOOOO~00<8 

=::-JAROSŁ.AWSKIE PŁÓTNO. 
MOSKIEWSKI MAGAZYN W Warszawie. 

Niniejszem ma honor z~wiadollli6 SzaDown~ Publiczność, że na 

Nowym Rynku w domu Baibusa w Lodzi 
niedaleko magistratu otwOI'zyl tymczasowo do nowego roku ~ 

:filię pod firmą.: , ~ . 

~~m"ga~ył"" m06kie'w.ki", 
wyJącznie sprzedającą wyroby rO!lyjskie, po cenach fa.brycznych 
hurtownie jak niemniej i detalicznie. ... 

(J E NIN I K. O 
Jarosławskie płótno 5/4 od 25 kop. do Ira. 20 kop. arszyn. 
Płótno na prześcieradła 8/'11 'illf.! 10/41 12/4, od 48 k. do 1 rs. 35 k. ars. 
Obrusy kolorow§ i białe róźnej wielkości od 50 k. do 10 rs. ~ 
Serwety czysto lniane od 2 rs. 90 k. do 10 rs. 
Ręczniki czysto lniane od 3 rs. 50 kop. do 15 rs. 
Chustki do nosa płócienne, batystowe,jedwabneod2 rs. 50do 12 rs. 
Kołdry Pik. owe duże l damskie, białe i kolorowe od 1.20rs. dO. 7rs. szt

eJ Serwety deserowe ol: 1 rs. 50 kop. do 3 rs. 50 kop. za tuzi n. 
Pończochy i skarpetki kolorowe i białe od 4 1'8. 50 kop. tuzin, 

aż do najwyższych gatunków. O 
Koszule męzkie wyszywane z najlepszego mertyngu przódł mankie. 

~ 
ty i kolniesz z cienkiego płótna, własnego wyrobu od 2 rs .. 

Kalesony i koszule nocne po ct:lnach umiarkowanych 
Koszule damskie wy8zywanez koronkami niciannemi 'od21's. 50 k. 

. ' Fiński. sz~rtyng i. rosyjs~ie. bawelu.iane ,,"!yro., by, kołdry atraso- . 
. we duze l damskie rosYJskIe kostiUmy l wlele innych rzoczy 

podług cen fabry,cznych; , 
. Przljmnją się również obstalu.nk.i męskiej i damskiej bie-

lIzny, ktOl'B wykonywane bęcl1), 7. naJwlększą akuratnością; w fa
bryce w Moskwie lub też w głównym składzie w W t\rszawie. 

. Z uszanowaniem 
1358-12-4 . I{ E 8 T I" E B. 

OOOOOOOOO·~~ZI 

~peracye, korek!y i str~_1 Jnllll..a L~l· ~hnl· tz Jenla fortepJanow przYJ-
muję. Zamówienia mozna 

robić w aptece W-go Goe-la~reatka fonserwatory~ ~arszaw-
bla. . . sklego,udzlelalekcyj spiewu. 

N·lewę· g·ło kW B1iźsza wiadomośc\y redakcyi 

Wydawca. ~t4'J"D . HOMlllntb. ~Redaktor.Ant,~Dł (JllowętowSkl. 
. WS I. "Dzieunika Łódzkiego". 1045.1 

.B;OBBOJlCHO :u.ensyporo BaplIIaBa. 18 H01l1pll 1886 r. W drukarni 1.,Dzieunłkn ł .. ddzkłt'l~o-". 


