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r-
ważnie kapitalistów małych, którzy majlłtki ~ie b~dą na~vet .w przybliżeniu wyraźały 1877 193,543,ÓSl--
swoje przelewali do banku rosyjskiego, do Istotnej zRmoznośCl towarzystwa, jego środ- 1878 221,695,766 
skarbu cesarskiego, wreszcie do banku pol- ków rozporządzalnych, ani tez skali zobo- "Przez por6wlllmie cyfry pierwszej z o-

BULETYN TYGODNIOWY 

WY WOZC WYROBÓW ŁÓDZKIOH 
skiego, czyli zawsze dopaństw3., \V zamian wiązalI. statnhl widzimy,źe doch6d ogólny w eill-

-0- za papiery, których 9/10 zagwarantowało pań- A jednak wraśnie ów kapitaŁ nominalny gu lat pięciu podniósŁ aię o 79 proc., a je-

d d , l stwo, wypuszczałó albo państwo, albo towarzy- i nominalne odsetki stanowi/jj punkt wyjścia dnak ciężar skarbu państwa, wynikaJ'1I,cJ z W ubiegłym tygo niu spra,!oz awcz.ylllOt t d' k - ... dl k' h b h .. 
d ł s wo po ople lb panstwa, w terminIe 1 po a wszyst IC o rac owań rninisteryuIIl (JrzYJętvch gwaranc"J', pozost, al niezmienio-

dnia 28 listop. do 4 gru : w l!cznie, wy- k . t' t t t . d" k '1 . k . . . J J ursle us anowlonym przez o os a me, a rog l olllum racYJ, omIsyl Bn1'anowa l ny. Jest to obJ'ltw wcale nie spowodowany 
wieziouo głównych wyrobów łódzkich: . któ t' , t d tk lo k t l' , t I' . d wreSZCIe re oz pans wo opo a owalo.on 1'0 l pan!:! wa. naczeJ wziął Sllil o slttTlym rozwoJ' em całe,l' sieci dróg ,w krAiu_ 

l) przędzy weLi baw. w kom. krai. 786 pud. ,V "k t '.1 l' k l [ F' Alf P' d ~ , 
. Ol SZySL o o Jeuna t nie przesz -ac zn Ir;- rzeczy we rallcyl p. OIlS lCal', spra· albowiem dochód z kilometra podniósł 8i~ 

2~ " bawełn. do Cesarstwa 1,936 " Banmowowi, prezesowi komisyi, ustanowio, wozdawca urzędowy tamtejszych dróg że- Jednocżeśnie z 8,259 rs. do ] 0,522 ,fS. Slo-
3tkaninwełn.ibaw.wkom .. ,kraJ·,13,744" .. l "-cI . l l' • l 1 I' , ó neJ pl7.eZ 'z'1' z naJloz f.g eJszem PN!lO- l~znyc l, oąnJor w w 8wem opracow?-- wem drogi żelazne daly dochodll O 25 proc. 
4)" "" do Cęsarstwa 22134 " mocnictwem i władz'll do zbadania iioanso- m~, tak bez~tron.nen~ a doldadoe~n, Wija: więcej, a wydatki państwa wcale siEJ przez 

W poprzednim tygoclniu o dnia. wego stanu dróg żelaznych w Rosyi, do śnla czytelmkowl, Jak na. ~UODl, w Jak! to nie zmniejszyły." 
d. 21 do 27 listopada wywóz wynosił: OŚwiadczenia (II, 41), iż sprawdzenie cen sposób d.o8zed.l do oznaczema wYSJokoś~11 Wprawdzie cyfry powyższe, teoretycznie 

l) przędzy weln.i baw. w kom.kraj. 663 pUll. zbytu, puszczonych w obieg przez różne to- k~rsu. oblIgaCYj wypuszczonych prze7. szesć I stawiane, są dokładne, ale bez uwzględnia. 
2) n ba~el. do Cesarst~a 3,118" warzystwa akcyj i obligacyj jest zupełną wlelIoch towarzystw francuskich, od 1856 nia kursu rubla z 1878 r. (2 fr. 55) i z 
3) tkano wełn.1 baw.wkom. kraJ. 13,274 " niemożliwościlJi, to znaczy, że nikt dowie- d? 1882 r., a gdy przytacza cyfry wyd at· 1874 r. (3 fr. 42). Cóż. z tego, ze dochód 
4) " " "doCesarsŁwa 26,392 ". dzieć się nie może rzeczywistego kosztu kow, poniesionych od samego poczqtku z dróg od 1873 do 1878 r. podniósł 8i~ o 

Średn.i wywóz tygod~iowy w r. b. od dma, budowy sieci. W temże samem widocznie przez państwo, [,rzez towarzystwa lub prZ€lz 25 proc., kiedy w tymże samym cznsie 
13 styczma do 4 grudnIa: Ijest położeniu kontrola państwowa. Na· pl'Owincy"l odnośne, można się śmiało zdać wartoM rubla spadła o 35 proc. ZwrÓĆmy 

1) przę?zy wełn. i baw. • . 2,869 pud.! stępujący przykbd wyj aśni, jak dalece błę- na to, iż jego cyfry od rzeczywistości nie tu bowiem uwagę, że gwarancya rZl1du za 
2) lkan~n różn. rodz. , , • . 38,403 " l dnie poczynajl1J sobie statystycy urzędowi, I odbiegają,. A pomimo to wszystko nasuwa dochód z kilometra zastrzeżona jest umo

r~dm wywóz. ty~odIl1owy w latach po' chm1c oszacować kapitały 'włożone w. budo- I się i tu uwaga, że przydałyhy się cyfry wami w funtach szterlingach, frankach, 
przedntch, w przecIęcIU li ca.łego roku (w pu- wę dróg żelaznych rosyjskich. Jeszcze dokładniejsze, całkowicie pewne. markach i guldenach holenderskich, !I. prze.-
dach): -, . Dajmy na to, że jakiemu towarzy~ . Statystycy: rosyjscy, .prócz błędów, w ja· to pomimo wzrastają,cych dechodów, inka-

przędza baw. tkanmy stwu potrzeba jest kapitału rzeczywhtego kle popadlI przez mewy trwanie -w pracy sowanych przez drogi w rublnch kredy to-
w roku ]8812,704 18,530 113,775,642 franki, który chce otrzymać za ~koło imutlll!Jc~ Jlo8zu:ciwm~, l?ope!ni1~ lnRe ,wych, cięzary skarbu nie mogły si~ stosu n-

,,]882 2,461 !1,150 pOlllocib wypuszczenia obligacyj ze sptat'll JeB1;cz;', ~Ia mch pO~leką<! !llell~lkDlone a I kowo zmniejszyć. , 
" ]883 2J91 ~ .,3,986 70.1etnią, na podstawie kredytu towarzy- za. Ktore Ich zbyteczmo ~IDlĆ mepodobna., Tenie salIi p. Gotowaczow, którego pra.-
IJ 1884 980 27,018 stwa (t, j. właściwie kredytu państwa) oraz Wlatl?mO, ~e Rosya pOSIada rubel !<redy- ~ ce, jakrzekllśmy wyżej, bnrilzo cenimy ze 
,,' 1885 3,105 2'1,770 w danych warunkach na rynkach pienię- t~wy Ja~o Jeąnostkę ~onetarną; pmwIetak: wzgl~du na jch sumienność, wyraża swe 

Drogi żelazne rosyjskie. 
(Z »Journal des economist~B"). 

(Dalsz!J ciqg - patrz Nr. 278). 
Od 1856 do 1886 zaciągnięto na budowę 

dróg w Rosyi pożyczek na 5 miliardów fr., 
sumę zaprawdę zdumiewającą, zwłaszcza 
gdy ona reprezentuje kapitaŁ rzeczywisty, 
bez względu na kurs papierów. 1) Całe 
te 5 miliardów zostaly dostarczone przez 
kapitalistów angielskich, francuskich, nie~ 
mieckich, holenderskich i belgijskich, prze-

'J Dowodem tego dla nas Sił wskazówki ohj~te 
wjdancm w ]865 "Recueil de renBeignement~ et 
de roateriaux concernant le ministere des finaoces." 

żnych znaleść może pożyczających tj'lko na mev:la~clwą do wymIaru .wz!SIędnyc}l ,?,ar. i oburzenie, mówiąc O niesłychanej zwyżce 
5,64 proc., bez prawa konwersyi. Otóż je- tOŚCI, Ja.k np. rtęć do zrobI.on!a z mej !!llary kursu akcyj wielkiego towarzystwa. Wy
żeliby pożyczki dokonano na 3 proc., no- dług?ŚC1. Wsz~s{jy, 1'osyal11O wprawdZIe te-: puszczorie po kursie 125 rubli, poskoczyły 
minalna suma do wypuszczenia w papie- go ~le utrzymu.l:e, z~ rubel kredytowysta~ i przecież na 2601 "Ciągle wzrastajflca. dy
rach .będzie 222,605,000, jeżeli zaś przep.r~- nO~1 wartość m~znllenną, bez wzglljdu na I wideIl(~a, .powi,uda, doprowadziła j.e do kur
wadz] układy na 6 proc., suma owa zmmeJ- zmzl(~ lub rJodw!J.zklJz,lota. al~ w praktyce I su, o Jaln!Il me marzono," J ezeh zaś C't.1-
szy się do 125,234,608 franków. W Je- sumujI! sobIe w JedneJ k~lumme r~ble. z r .• telnik nie jest wyzna;wc~ zasad Lassalle'a., 
dnym i drugim razie suma rzeczywiście o· 1874 (3 fr. 42).z r~blal~1l o. kurSIe blezą I przyznać musi, że objaw ten nie jest zno
trzymana będzie identyczna =] 13,775,642 cym. (2. fr. 37) Jak II?ŚCl. sobl,e ró.wn~. Stąd i wuż tak dalece zdumiewającym, ani też ja
fmnH,a przytem 70 rat spłaty pozostaną wynIł~aJą rozumowaOla l wmoslu, .lak na·, ko\vymś skandalem krzyczącym. Wszakże 
także VI obydwóch wypadkach identyczne,stępU]llcy, . ~dór'y przytaczamy ze względu, widywaliśmy kapitały, ryzykowane nietylko 
t. j. przypadnie na ratę zawsze po 7,643,500 na powagę Jego autora, p. GolowM7.owa: ! w kraju takodleglym, jak Rosya, podobna 
franków. Z tego wynika, że w rzekomych "l?o~hód ogólny brutto z dróg żelaznych odrzucające zyski (108 proc. premii). Po-
operacyach tylko o sumie rzeczywiście 0- rOSYJskICh był: I mijając dawniejsze Mobilier hiszpański i 
trzymanej może być lIlowa, jako tcź o u- rok ruble SI'. l Union Generale, przytoczę tu tylko Nord, 
stanowionej od niej rzeczywistej stopie pro- 1873 123,865,139 P.-L.·M. (Paryż, Lyon, Morze Sr6dziemne) 
centowej, a wreszcie o l'zeczywiście wyli. J874 14l,832,015 l i linię orleańską. Prócz tego, za.dając 60-
czanych ratach spłat obligacyj. Cyfry zaś 1875 142,40'7,859 bie najmniejsz,! pracę, łatwo si§ przekonać, 
nominalne 222,605,000 cz 125,234,608 fr. 1876 147,680,041 że owe 108 proc, preinii Sił caIkiem 'potor~ 

skrzydłami, trzyma. miecz goły, jakby na a po za nią. ukazuje się pot§żna. głowa La wielokrotnie już-utworom jego czyniony, to 

LI· st:y z' .'War'szawy. na ich obronę. Za nimi dopiero postępu-' Hire'a, którego twarz' jedynie jest widzial· zupełnie fantastyczne oświetlenie" lekcewa
je dziewica, z chorągwil1J francuską zwaną nl1z pod heŁmu. Spogląda on z tryumfem żeni e najprostszych zn.sad i oczywistości 
oriflamme, którą do pi-el'si przyciska. I na pochód królewski. A dalej, poza· A- ~ w tym względzie. Urmftmy jednak tych 

JOllnna. d'Aro M&tejki i Chrystus u Maryi i 
MartySiemirad:-.kiego. - Wystawa IIprzlltów i 0-

dzieży w MUllętlm przemysłowem, WJBtaWIJ. szki
ców. - Kiermn..z. - ArrJa i Messalina. - Wan· 
da. - "Strofy" nieznanego autora. - "Pan l)\I
dzia" obrazek Klemensa JIIDOSZj.- "Szkapa" UÓ-

, maczenie To literatury żargonowej. 

Postać. to śliczna, natchnienia pełna i gnieszką" lutnista trzyma w ręku harfę; kilka gwiazd, to światło pochodni, które 
razem tchn:lca niewieścim wdziękiem, z go-, dziwnego kształtu, olbrzymia postaćżoł-j rzeczywiście nie świecą, a. b~dziElm mieli 
łą głOWił, okrlJlzon'll pierścieniami czarnych daka depcze chorągiew angielską" lliewol-; obraz slonecznych barw. 
włosów,' z okiem wll;lpionem w górę, gdzię nik, albo też człowiek uwolniony z riiewo-I Ubolewać prawtlziwie naleźy, iż wielki 
nad nią unoszl1J się postacie święte, z IElwą 'li, wznosi w górę kajdany. Po lewej stro· artysh upiera się mnożyć sobie trudności, 
ręką.wznresionlJi ku niebu, zdaje się obc'll, nie, ku której dąriy orszak, widać obdzierz· jakkolwiek: im podołać nie jest wstanie. 
entuzyazmowi jaki budzi, zgubiona w ma-. gany Inarmurową koronką portal katedry Drugim zarzutem, cil!żącyrn już wyłllcz-

Warszawa przepełniona jest wystawami; neniach i wizyach, towarzyszących jej od, w Reims, wspaniałego pomnika gotycyzmu nie na kompozycyi, to owe trq postaCie 
więc mamy wystawy artjstyczne, p~zemy- początku bohaterskiego zawodu. . ~ i tłum radosny, wielbiący, który ciśnie się cudowne: św. Michl1ł, św. Katarzyna i św. 
mysłowe, przemysłowo.artystyczne J t. p., Joanna pojętf} jest zupełnie zgodnie z' około konia orleańgkiej dziewicy i zajmuje Małgorzata, które ciężkiemi ciałami przy_o 
tak opjewaj~ afisze rozlepione w różnych historyą, byloby jednak daleko lepiej, gdy~, pierwszy plan obrazu.· glliatajlj, bohaterskI} dziewicę i jej otocz'e
stronach miasta. Towarzystwo sztuk pię- hy świat tajemniczy, jaki .llli otacza,pozo'l W tym tłumie, jak zwykle w utworach nie, spoczywają;cwprost na. ich głowach. 
kilych zawiesiło w swoich salonach olbrzy- stał niewidzialnym dla widza, jak i dla 0- Matejki, spotykamy dzielne,dosadne i pi~. PomimO tyeh wad,: pomirllo braku pel'
mią Joannę d'Arc Matejki; Sieriliradzki taczającego tłumu, W oczach jej zresztą.. kne postacie, na których mistrz wydanąŁ spektywy, której nigdy niema. wutwórach 
w sali ratuszowej urzą,dził wystawę swego z~ać doskonale, że v:patruj.esię ona "! ja-; wyra~l!ie s~e.mpel ~wego ~eniuszu. J eelną mistrza, obraz rob~ BZląone wraźenie z po
obrazu Chrystus w domu' Marty i Maryi. kleś cudowne po~taCle. NIe potrzebuJemy: Z DaJplęknH'Jszych Jest kobIeta klęczą,~a na wodn doskonałośCl pOjedynczych :figur i 
Muzeum przemysIowe otworzyło na ościeź ich widzieć, a tem bardziej widzieć tak 1'e-; pierwszyn\ planie, chce ona widocznie 'po- akcesciryów. Jest tam n. p.huldog trzyma
wykończonI! już sal(J, pajwiększą. i najozdo- aInie, jak je Matejko, przedstawił, ażeby: kazać dzieciom swym wybawicie1k~ojczy- ny na uwięzi przez jednego z żołnierzy, 
bniejszą, jakI! Warszawa posiada, pelol'/! o- zr{\zumi,eć bohate~sk,! dziewicę· . i zny;córkę. starszą 'po~tawiła. prz.edsobą, n k.t6ry zdaje si~ wJ:skakiw:ać z plótna i gro
kazów najwykwintniejszego przemysłu, a Za UlI!! postępuJe Karol VII z mll.łzoll- rękę podaje chloplęClU, zblega.Jlłcemu ze ZłĆ wyszczerzoneml kłamI. Znać tu w każ
wreszcie skromna doroczna wystawa szki- ką, on, bez wyrazu, dający powodo~ać so-) schodów, ruchem pełnym naturalności. Pię- dem pociągnięciu pędzln mistrza olbrzymie
ców jest ulubione m . miejscem,w którem bą, nieco zbyt może obojętny, przyćmiony 'I kny jest' także młody mężczyzna z długie- go pokroju, który ma zawsze coś tytnnicz
Warszawa zaopatruje się w podarunki no- sławą bohaterki, której lud rzuca kwiaty mi, jasnemi włosa.mi, który' zapatrzył się nego w pomyśle i wykonaniu. 
woroczne. Na każdej z tych wystaw tłu- pod kopyta końskiej królowa zaciekawiona w dzie\\'icę i ócz od niej oderwać nie mo· Zupełną sprzeczność, 7: IlJoann4 d'Arclt 

n\y; pomimo śniegu, błota, zawieruchy, ni· widocznie przygląda się Joannie. Posta- że, - piękna. bardzl) kobictn, z dzieckiem I stanowi obraz Siemiradzkiego "Chrystus 
gdzie docisnąć sil;) nie Illożna. Dowodzi cie te, zajmujące środek obrazu, nalei!~ do pótnagiem w r~kach, które podnosi w gÓ-

1 
w domu Maryi i Marty." U Matejki na

to, ia choć narzekamy na ciężkie czasy, najplastyczniejszych,pozostll;ią w pamięci l'ę, jakuy wzywajl),c dla niego błOgOSłaWień-I' tłok postaci różnolitych, - tu kOtUPO, zycya 
mallły jeszcze sporo pieniędzy, a szcze· na zawsze, jak Witołd lub Zyska w Grun· stwa wybawicielki kraju. . ' zamyka si~ w dwóch osobach. Tam brak 
gólniej czasu. oraz bardzo wiele ciekawo- waJdzie, Entuzyazm tIumu oddany jest z tern; powietrza, - tutaj opływa ono przestrzeń 
ści. . Za królewską parą" kt.órej konie okryte wniknięciem psychologiczne m w istotlil róź-! całl~ pełtiemi falami; tam światło niewytłu-

Prawda też że wszystkie te wystawy za' są, długiemi czapraki z białej materyj, ze nej natury, króry stanowi jedną z właści-: maczone, nie przystosowane właściwie; _ 
slugujtll na z~iedzenie, zaczynajl1c od obra· zlotemi liliami, postępuje głośna Agnieszka wości Matejki. Lud ten cały oszalały ra- tu Chrystus, Marya, krajobraz, dom ijego 
zu Matejki, który pomimo wad swoich, na· Sore1, bohaterska kochanka Karola, która dpścią, zachwytem, rzuca się niemal pod' schody oblane S!JI promieniami połndniowe
leży do wspllnialych utworó\v pendzla. krzepiła ducha .jego w dniach klęsk i była ko~yta końskie. IJś~ią. zbr.oje! błyszcz~ go sło?ca; tal.n ~o.tęga twórcza !nll1il!ca 
Przedstawia dziewic~ orleańską, prowa?zą- mu aniołem oplekuńczym. Głowa to mo· kleJn:Jty, materye D11entl1 SIę Jaskraweml prawa rzeczywlsLoBCl, - tu głębokie wpa
c~ króla Kal'oIa VII do katedry w ReIms, że nnjpięklliejsza z całego obrazu, miesz·' barwami, jakby w słoneczne południe, a trze nie się w naturę; tam technika akiero
gdzi~ ma być koronowl\ny, starym fran- cZlł!cego ich bardzo wiele. Energiczne, re- jE'dn~k n~t niebie błyszczą glVjaz~y iskrzą.· wa.n~ do ~ostaci z~zLluczonj'c.h pj~ttlelll si.l
cUBklm obyczajem. Pochód otwiera herold gularne a wdzięczne .l'ysy, two~zą. k?ntra~t ce sl~i WIdać. nawet kometę, ,nwazanl! wó,:- neJ .. mdy\VlI~uaJnoŚcl, - tutaj do oddania. 
otrąb?jący zbJiźanie się orszaku, za ni~ z zat~rtl1. fizyognom!ą król~weJ, ktora Wl- czas Jako zwmstunawyda;zen nadzwy~zaJ: efektów śWIatła. 
Dun~ls na koniu, wiezie godła królewskie doczm8 Jes~ tylko postaCII! obrzędową· nych. ~ tego p~wodu ~lown;: zarzut, pk! i 

dZielny Richemond Vi hełmie najeżonym I Piękna Agmeszka trzyma na ręku sokola, obraZOWi Matejki uczymć ma zna, - zarzut (Dolco7ktenie uastq[Ji) 
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Ol·!!.r. w Billl'n.d, ()gt<ln,,,,:, It .... jehmn.utl. i I,'TI!lut1let4 \V Warll!A'lfIO 
i 'I'f f'<lfb,i. 

r-
ważnie kapitalistów małych, którzy majlłtki ~ie b~dą na~vet .w przybliżeniu wyraźały 1877 193,543,ÓSl--
swoje przelewali do banku rosyjskiego, do Istotnej zRmoznośCl towarzystwa, jego środ- 1878 221,695,766 
skarbu cesarskiego, wreszcie do banku pol- ków rozporządzalnych, ani tez skali zobo- "Przez por6wlllmie cyfry pierwszej z o-

BULETYN TYGODNIOWY 

WY WOZC WYROBÓW ŁÓDZKIOH 
skiego, czyli zawsze dopaństw3., \V zamian wiązalI. statnhl widzimy,źe doch6d ogólny w eill-

-0- za papiery, których 9/10 zagwarantowało pań- A jednak wraśnie ów kapitaŁ nominalny gu lat pięciu podniósŁ aię o 79 proc., a je-

d d , l stwo, wypuszczałó albo państwo, albo towarzy- i nominalne odsetki stanowi/jj punkt wyjścia dnak ciężar skarbu państwa, wynikaJ'1I,cJ z W ubiegłym tygo niu spra,!oz awcz.ylllOt t d' k - ... dl k' h b h .. 
d ł s wo po ople lb panstwa, w terminIe 1 po a wszyst IC o rac owań rninisteryuIIl (JrzYJętvch gwaranc"J', pozost, al niezmienio-

dnia 28 listop. do 4 gru : w l!cznie, wy- k . t' t t t . d" k '1 . k . . . J J ursle us anowlonym przez o os a me, a rog l olllum racYJ, omIsyl Bn1'anowa l ny. Jest to obJ'ltw wcale nie spowodowany 
wieziouo głównych wyrobów łódzkich: . któ t' , t d tk lo k t l' , t I' . d wreSZCIe re oz pans wo opo a owalo.on 1'0 l pan!:! wa. naczeJ wziął Sllil o slttTlym rozwoJ' em całe,l' sieci dróg ,w krAiu_ 

l) przędzy weLi baw. w kom. krai. 786 pud. ,V "k t '.1 l' k l [ F' Alf P' d ~ , 
. Ol SZySL o o Jeuna t nie przesz -ac zn Ir;- rzeczy we rallcyl p. OIlS lCal', spra· albowiem dochód z kilometra podniósł 8i~ 

2~ " bawełn. do Cesarstwa 1,936 " Banmowowi, prezesowi komisyi, ustanowio, wozdawca urzędowy tamtejszych dróg że- Jednocżeśnie z 8,259 rs. do ] 0,522 ,fS. Slo-
3tkaninwełn.ibaw.wkom .. ,kraJ·,13,744" .. l "-cI . l l' • l 1 I' , ó neJ pl7.eZ 'z'1' z naJloz f.g eJszem PN!lO- l~znyc l, oąnJor w w 8wem opracow?-- wem drogi żelazne daly dochodll O 25 proc. 
4)" "" do Cęsarstwa 22134 " mocnictwem i władz'll do zbadania iioanso- m~, tak bez~tron.nen~ a doldadoe~n, Wija: więcej, a wydatki państwa wcale siEJ przez 

W poprzednim tygoclniu o dnia. wego stanu dróg żelaznych w Rosyi, do śnla czytelmkowl, Jak na. ~UODl, w Jak! to nie zmniejszyły." 
d. 21 do 27 listopada wywóz wynosił: OŚwiadczenia (II, 41), iż sprawdzenie cen sposób d.o8zed.l do oznaczema wYSJokoś~11 Wprawdzie cyfry powyższe, teoretycznie 

l) przędzy weln.i baw. w kom.kraj. 663 pUll. zbytu, puszczonych w obieg przez różne to- k~rsu. oblIgaCYj wypuszczonych prze7. szesć I stawiane, są dokładne, ale bez uwzględnia. 
2) n ba~el. do Cesarst~a 3,118" warzystwa akcyj i obligacyj jest zupełną wlelIoch towarzystw francuskich, od 1856 nia kursu rubla z 1878 r. (2 fr. 55) i z 
3) tkano wełn.1 baw.wkom. kraJ. 13,274 " niemożliwościlJi, to znaczy, że nikt dowie- d? 1882 r., a gdy przytacza cyfry wyd at· 1874 r. (3 fr. 42). Cóż. z tego, ze dochód 
4) " " "doCesarsŁwa 26,392 ". dzieć się nie może rzeczywistego kosztu kow, poniesionych od samego poczqtku z dróg od 1873 do 1878 r. podniósł 8i~ o 

Średn.i wywóz tygod~iowy w r. b. od dma, budowy sieci. W temże samem widocznie przez państwo, [,rzez towarzystwa lub prZ€lz 25 proc., kiedy w tymże samym cznsie 
13 styczma do 4 grudnIa: Ijest położeniu kontrola państwowa. Na· pl'Owincy"l odnośne, można się śmiało zdać wartoM rubla spadła o 35 proc. ZwrÓĆmy 

1) przę?zy wełn. i baw. • . 2,869 pud.! stępujący przykbd wyj aśni, jak dalece błę- na to, iż jego cyfry od rzeczywistości nie tu bowiem uwagę, że gwarancya rZl1du za 
2) lkan~n różn. rodz. , , • . 38,403 " l dnie poczynajl1J sobie statystycy urzędowi, I odbiegają,. A pomimo to wszystko nasuwa dochód z kilometra zastrzeżona jest umo

r~dm wywóz. ty~odIl1owy w latach po' chm1c oszacować kapitały 'włożone w. budo- I się i tu uwaga, że przydałyhy się cyfry wami w funtach szterlingach, frankach, 
przedntch, w przecIęcIU li ca.łego roku (w pu- wę dróg żelaznych rosyjskich. Jeszcze dokładniejsze, całkowicie pewne. markach i guldenach holenderskich, !I. prze.-
dach): -, . Dajmy na to, że jakiemu towarzy~ . Statystycy: rosyjscy, .prócz błędów, w ja· to pomimo wzrastają,cych dechodów, inka-

przędza baw. tkanmy stwu potrzeba jest kapitału rzeczywhtego kle popadlI przez mewy trwanie -w pracy sowanych przez drogi w rublnch kredy to-
w roku ]8812,704 18,530 113,775,642 franki, który chce otrzymać za ~koło imutlll!Jc~ Jlo8zu:ciwm~, l?ope!ni1~ lnRe ,wych, cięzary skarbu nie mogły si~ stosu n-

,,]882 2,461 !1,150 pOlllocib wypuszczenia obligacyj ze sptat'll JeB1;cz;', ~Ia mch pO~leką<! !llell~lkDlone a I kowo zmniejszyć. , 
" ]883 2J91 ~ .,3,986 70.1etnią, na podstawie kredytu towarzy- za. Ktore Ich zbyteczmo ~IDlĆ mepodobna., Tenie salIi p. Gotowaczow, którego pra.-
IJ 1884 980 27,018 stwa (t, j. właściwie kredytu państwa) oraz Wlatl?mO, ~e Rosya pOSIada rubel !<redy- ~ ce, jakrzekllśmy wyżej, bnrilzo cenimy ze 
,,' 1885 3,105 2'1,770 w danych warunkach na rynkach pienię- t~wy Ja~o Jeąnostkę ~onetarną; pmwIetak: wzgl~du na jch sumienność, wyraża swe 

Drogi żelazne rosyjskie. 
(Z »Journal des economist~B"). 

(Dalsz!J ciqg - patrz Nr. 278). 
Od 1856 do 1886 zaciągnięto na budowę 

dróg w Rosyi pożyczek na 5 miliardów fr., 
sumę zaprawdę zdumiewającą, zwłaszcza 
gdy ona reprezentuje kapitaŁ rzeczywisty, 
bez względu na kurs papierów. 1) Całe 
te 5 miliardów zostaly dostarczone przez 
kapitalistów angielskich, francuskich, nie~ 
mieckich, holenderskich i belgijskich, prze-

'J Dowodem tego dla nas Sił wskazówki ohj~te 
wjdancm w ]865 "Recueil de renBeignement~ et 
de roateriaux concernant le ministere des finaoces." 

żnych znaleść może pożyczających tj'lko na mev:la~clwą do wymIaru .wz!SIędnyc}l ,?,ar. i oburzenie, mówiąc O niesłychanej zwyżce 
5,64 proc., bez prawa konwersyi. Otóż je- tOŚCI, Ja.k np. rtęć do zrobI.on!a z mej !!llary kursu akcyj wielkiego towarzystwa. Wy
żeliby pożyczki dokonano na 3 proc., no- dług?ŚC1. Wsz~s{jy, 1'osyal11O wprawdZIe te-: puszczorie po kursie 125 rubli, poskoczyły 
minalna suma do wypuszczenia w papie- go ~le utrzymu.l:e, z~ rubel kredytowysta~ i przecież na 2601 "Ciągle wzrastajflca. dy
rach .będzie 222,605,000, jeżeli zaś przep.r~- nO~1 wartość m~znllenną, bez wzglljdu na I wideIl(~a, .powi,uda, doprowadziła j.e do kur
wadz] układy na 6 proc., suma owa zmmeJ- zmzl(~ lub rJodw!J.zklJz,lota. al~ w praktyce I su, o Jaln!Il me marzono," J ezeh zaś C't.1-
szy się do 125,234,608 franków. W Je- sumujI! sobIe w JedneJ k~lumme r~ble. z r .• telnik nie jest wyzna;wc~ zasad Lassalle'a., 
dnym i drugim razie suma rzeczywiście o· 1874 (3 fr. 42).z r~blal~1l o. kurSIe blezą I przyznać musi, że objaw ten nie jest zno
trzymana będzie identyczna =] 13,775,642 cym. (2. fr. 37) Jak II?ŚCl. sobl,e ró.wn~. Stąd i wuż tak dalece zdumiewającym, ani też ja
fmnH,a przytem 70 rat spłaty pozostaną wynIł~aJą rozumowaOla l wmoslu, .lak na·, ko\vymś skandalem krzyczącym. Wszakże 
także VI obydwóch wypadkach identyczne,stępU]llcy, . ~dór'y przytaczamy ze względu, widywaliśmy kapitały, ryzykowane nietylko 
t. j. przypadnie na ratę zawsze po 7,643,500 na powagę Jego autora, p. GolowM7.owa: ! w kraju takodleglym, jak Rosya, podobna 
franków. Z tego wynika, że w rzekomych "l?o~hód ogólny brutto z dróg żelaznych odrzucające zyski (108 proc. premii). Po-
operacyach tylko o sumie rzeczywiście 0- rOSYJskICh był: I mijając dawniejsze Mobilier hiszpański i 
trzymanej może być lIlowa, jako tcź o u- rok ruble SI'. l Union Generale, przytoczę tu tylko Nord, 
stanowionej od niej rzeczywistej stopie pro- 1873 123,865,139 P.-L.·M. (Paryż, Lyon, Morze Sr6dziemne) 
centowej, a wreszcie o l'zeczywiście wyli. J874 14l,832,015 l i linię orleańską. Prócz tego, za.dając 60-
czanych ratach spłat obligacyj. Cyfry zaś 1875 142,40'7,859 bie najmniejsz,! pracę, łatwo si§ przekonać, 
nominalne 222,605,000 cz 125,234,608 fr. 1876 147,680,041 że owe 108 proc, preinii Sił caIkiem 'potor~ 

skrzydłami, trzyma. miecz goły, jakby na a po za nią. ukazuje się pot§żna. głowa La wielokrotnie już-utworom jego czyniony, to 

LI· st:y z' .'War'szawy. na ich obronę. Za nimi dopiero postępu-' Hire'a, którego twarz' jedynie jest widzial· zupełnie fantastyczne oświetlenie" lekcewa
je dziewica, z chorągwil1J francuską zwaną nl1z pod heŁmu. Spogląda on z tryumfem żeni e najprostszych zn.sad i oczywistości 
oriflamme, którą do pi-el'si przyciska. I na pochód królewski. A dalej, poza· A- ~ w tym względzie. Urmftmy jednak tych 

JOllnna. d'Aro M&tejki i Chrystus u Maryi i 
MartySiemirad:-.kiego. - Wystawa IIprzlltów i 0-

dzieży w MUllętlm przemysłowem, WJBtaWIJ. szki
ców. - Kiermn..z. - ArrJa i Messalina. - Wan· 
da. - "Strofy" nieznanego autora. - "Pan l)\I
dzia" obrazek Klemensa JIIDOSZj.- "Szkapa" UÓ-

, maczenie To literatury żargonowej. 

Postać. to śliczna, natchnienia pełna i gnieszką" lutnista trzyma w ręku harfę; kilka gwiazd, to światło pochodni, które 
razem tchn:lca niewieścim wdziękiem, z go-, dziwnego kształtu, olbrzymia postaćżoł-j rzeczywiście nie świecą, a. b~dziElm mieli 
łą głOWił, okrlJlzon'll pierścieniami czarnych daka depcze chorągiew angielską" lliewol-; obraz slonecznych barw. 
włosów,' z okiem wll;lpionem w górę, gdzię nik, albo też człowiek uwolniony z riiewo-I Ubolewać prawtlziwie naleźy, iż wielki 
nad nią unoszl1J się postacie święte, z IElwą 'li, wznosi w górę kajdany. Po lewej stro· artysh upiera się mnożyć sobie trudności, 
ręką.wznresionlJi ku niebu, zdaje się obc'll, nie, ku której dąriy orszak, widać obdzierz· jakkolwiek: im podołać nie jest wstanie. 
entuzyazmowi jaki budzi, zgubiona w ma-. gany Inarmurową koronką portal katedry Drugim zarzutem, cil!żącyrn już wyłllcz-

Warszawa przepełniona jest wystawami; neniach i wizyach, towarzyszących jej od, w Reims, wspaniałego pomnika gotycyzmu nie na kompozycyi, to owe trq postaCie 
więc mamy wystawy artjstyczne, p~zemy- początku bohaterskiego zawodu. . ~ i tłum radosny, wielbiący, który ciśnie się cudowne: św. Michl1ł, św. Katarzyna i św. 
mysłowe, przemysłowo.artystyczne J t. p., Joanna pojętf} jest zupełnie zgodnie z' około konia orleańgkiej dziewicy i zajmuje Małgorzata, które ciężkiemi ciałami przy_o 
tak opjewaj~ afisze rozlepione w różnych historyą, byloby jednak daleko lepiej, gdy~, pierwszy plan obrazu.· glliatajlj, bohaterskI} dziewicę i jej otocz'e
stronach miasta. Towarzystwo sztuk pię- hy świat tajemniczy, jaki .llli otacza,pozo'l W tym tłumie, jak zwykle w utworach nie, spoczywają;cwprost na. ich głowach. 
kilych zawiesiło w swoich salonach olbrzy- stał niewidzialnym dla widza, jak i dla 0- Matejki, spotykamy dzielne,dosadne i pi~. PomimO tyeh wad,: pomirllo braku pel'
mią Joannę d'Arc Matejki; Sieriliradzki taczającego tłumu, W oczach jej zresztą.. kne postacie, na których mistrz wydanąŁ spektywy, której nigdy niema. wutwórach 
w sali ratuszowej urzą,dził wystawę swego z~ać doskonale, że v:patruj.esię ona "! ja-; wyra~l!ie s~e.mpel ~wego ~eniuszu. J eelną mistrza, obraz rob~ BZląone wraźenie z po
obrazu Chrystus w domu' Marty i Maryi. kleś cudowne po~taCle. NIe potrzebuJemy: Z DaJplęknH'Jszych Jest kobIeta klęczą,~a na wodn doskonałośCl pOjedynczych :figur i 
Muzeum przemysIowe otworzyło na ościeź ich widzieć, a tem bardziej widzieć tak 1'e-; pierwszyn\ planie, chce ona widocznie 'po- akcesciryów. Jest tam n. p.huldog trzyma
wykończonI! już sal(J, pajwiększą. i najozdo- aInie, jak je Matejko, przedstawił, ażeby: kazać dzieciom swym wybawicie1k~ojczy- ny na uwięzi przez jednego z żołnierzy, 
bniejszą, jakI! Warszawa posiada, pelol'/! o- zr{\zumi,eć bohate~sk,! dziewicę· . i zny;córkę. starszą 'po~tawiła. prz.edsobą, n k.t6ry zdaje si~ wJ:skakiw:ać z plótna i gro
kazów najwykwintniejszego przemysłu, a Za UlI!! postępuJe Karol VII z mll.łzoll- rękę podaje chloplęClU, zblega.Jlłcemu ze ZłĆ wyszczerzoneml kłamI. Znać tu w każ
wreszcie skromna doroczna wystawa szki- ką, on, bez wyrazu, dający powodo~ać so-) schodów, ruchem pełnym naturalności. Pię- dem pociągnięciu pędzln mistrza olbrzymie
ców jest ulubione m . miejscem,w którem bą, nieco zbyt może obojętny, przyćmiony 'I kny jest' także młody mężczyzna z długie- go pokroju, który ma zawsze coś tytnnicz
Warszawa zaopatruje się w podarunki no- sławą bohaterki, której lud rzuca kwiaty mi, jasnemi włosa.mi, który' zapatrzył się nego w pomyśle i wykonaniu. 
woroczne. Na każdej z tych wystaw tłu- pod kopyta końskiej królowa zaciekawiona w dzie\\'icę i ócz od niej oderwać nie mo· Zupełną sprzeczność, 7: IlJoann4 d'Arclt 

n\y; pomimo śniegu, błota, zawieruchy, ni· widocznie przygląda się Joannie. Posta- że, - piękna. bardzl) kobictn, z dzieckiem I stanowi obraz Siemiradzkiego "Chrystus 
gdzie docisnąć sil;) nie Illożna. Dowodzi cie te, zajmujące środek obrazu, nalei!~ do pótnagiem w r~kach, które podnosi w gÓ-

1 
w domu Maryi i Marty." U Matejki na

to, ia choć narzekamy na ciężkie czasy, najplastyczniejszych,pozostll;ią w pamięci l'ę, jakuy wzywajl),c dla niego błOgOSłaWień-I' tłok postaci różnolitych, - tu kOtUPO, zycya 
mallły jeszcze sporo pieniędzy, a szcze· na zawsze, jak Witołd lub Zyska w Grun· stwa wybawicielki kraju. . ' zamyka si~ w dwóch osobach. Tam brak 
gólniej czasu. oraz bardzo wiele ciekawo- waJdzie, Entuzyazm tIumu oddany jest z tern; powietrza, - tutaj opływa ono przestrzeń 
ści. . Za królewską parą" kt.órej konie okryte wniknięciem psychologiczne m w istotlil róź-! całl~ pełtiemi falami; tam światło niewytłu-

Prawda też że wszystkie te wystawy za' są, długiemi czapraki z białej materyj, ze nej natury, króry stanowi jedną z właści-: maczone, nie przystosowane właściwie; _ 
slugujtll na z~iedzenie, zaczynajl1c od obra· zlotemi liliami, postępuje głośna Agnieszka wości Matejki. Lud ten cały oszalały ra- tu Chrystus, Marya, krajobraz, dom ijego 
zu Matejki, który pomimo wad swoich, na· Sore1, bohaterska kochanka Karola, która dpścią, zachwytem, rzuca się niemal pod' schody oblane S!JI promieniami połndniowe
leży do wspllnialych utworó\v pendzla. krzepiła ducha .jego w dniach klęsk i była ko~yta końskie. IJś~ią. zbr.oje! błyszcz~ go sło?ca; tal.n ~o.tęga twórcza !nll1il!ca 
Przedstawia dziewic~ orleańską, prowa?zą- mu aniołem oplekuńczym. Głowa to mo· kleJn:Jty, materye D11entl1 SIę Jaskraweml prawa rzeczywlsLoBCl, - tu głębokie wpa
c~ króla Kal'oIa VII do katedry w ReIms, że nnjpięklliejsza z całego obrazu, miesz·' barwami, jakby w słoneczne południe, a trze nie się w naturę; tam technika akiero
gdzi~ ma być koronowl\ny, starym fran- cZlł!cego ich bardzo wiele. Energiczne, re- jE'dn~k n~t niebie błyszczą glVjaz~y iskrzą.· wa.n~ do ~ostaci z~zLluczonj'c.h pj~ttlelll si.l
cUBklm obyczajem. Pochód otwiera herold gularne a wdzięczne .l'ysy, two~zą. k?ntra~t ce sl~i WIdać. nawet kometę, ,nwazanl! wó,:- neJ .. mdy\VlI~uaJnoŚcl, - tutaj do oddania. 
otrąb?jący zbJiźanie się orszaku, za ni~ z zat~rtl1. fizyognom!ą król~weJ, ktora Wl- czas Jako zwmstunawyda;zen nadzwy~zaJ: efektów śWIatła. 
Dun~ls na koniu, wiezie godła królewskie doczm8 Jes~ tylko postaCII! obrzędową· nych. ~ tego p~wodu ~lown;: zarzut, pk! i 

dZielny Richemond Vi hełmie najeżonym I Piękna Agmeszka trzyma na ręku sokola, obraZOWi Matejki uczymć ma zna, - zarzut (Dolco7ktenie uastq[Ji) 
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'. '. ,... .'. • k • . .Zakrzówek fa- ~ydów znajduje się bardzo. wielu i posia· ne •.. ' Akcye wIelkIego towarzystwa były I k,oleJowych .by~o Cluho, przytem Jednak utrzymało I Losy cukrow.", a cYJnel. " d . fi my! daJ' te tu oni domy i fRbrykI pr:r.eto stoso· 
....' ..... 500 fi k6'd'" Blę mpoBobleme mOI'ne· - bryczoy" zalezą wvłą;czme o pewnej r ł • d' 'J- b 

wypuszozone po . ran. w, a zlsleJsZ~!. Giełaa wairszaW/11Ca Sprl\.WOZdanle tTgo!lU1owe h b k" któranietylko że posiada.znacz-I wallle tego prawa. sprowa Zl1.0 'J bardzo i!Jh ku;rs najwyższy jest 630 fr. (260,rubll (do dmala grudnia)' W tygodniu nbiegl3m giel. . am urs 1~, . :f:'b k' l' nadto udzieliła wielkie zawikłania w stosunkach handlukr.). Dywidenda. nie pr~enosila nigdy 71/ 2 da warszawska )y'usiala lioz;ó się z niez'<Vykle~i ?~ cz.t;~ść a cYJ ~ ry. I, a ~ zabez ieczenie! wych i przemysłowych. proćent,przez lat zaś 15 utrzyDlywala warunkami, ?plłd~k knrsn,rnł~l0'7E'go przybral'.n~e- Jej wHJkszych za!lCzen P?(.. k P •. u-! Wszelkiego rodzaju kantory winny hrć się, stale . na skromnych 5 proc. Zkądże b~'w9,l~ wymlal'y l p05t~pUJe O1ągle, z 87.yhlto~.()l~h bypoteczne. Ogolno zebla~le a cy~naI6) l k ana wedŁug wyraźne b : > 
,... ". bez WIdocznej przyczyny. Stosunkowo pomrSLn~e BZÓW ma nastlwić w stycznlU r. p. 1 W w- ~ncyonow ). • go rzml~-
tedy caIawrzawa? jeszcze ~rzeszedl pOJ?iedzinlek, \v kW,rym to umu l kr ni zostanie rozstrzvgnię- ma prawa, co, Je~nak dotychez8;S przynar (D. c. n.). wyst~pllJ!! 2;w)'tde ,~ęksle, zaofiaro\\'ama wnlut za· c~as os cu ow "mniej w ŁodZI Ule. było stosowanem w pra.-___ ~. . gr8Illcznych. Marin straClly 1/, Ofo, lec2I str~t§ t'J ty m. . . , ~t kt Otóż obecnIe kasy rz~dowe d ' odzyskał) z gÓT'1) nazajutrz, gayż tllksacJ6 me po- l Pińska donosz:Js O nadzwyczajnej I) a- ,Jee. d b ,o 1110-. SPRAWOZDANIA TARGOWE. lepśzyly siEj wcale, a. nadchod~ą,~6 świ~to 7.więk8ZY- gnacyi. Handel transytowy zbożem) doko- wIty, kantoro~l pIJ o nyuki wydawanta l~alo popyt, Tyn?czasem w BerlIme zm~ka POgt·(}PO- , .' . k ' ińskich ongi tak, tentow, skutkl~m ,czego antory te mnsla-wala azyhko; glelda warszawska zmuszoną usta we nJ WR?y pl zez upcow, p ł'" Sklepy' I łyby przestać lstmeć odrazn co dałoby sip. 

Giełda, bertiń8ka,.Spra\Va...:danie tygodniowe (!lo czwartek podnieść kursy odl'azu na 52 40,nast§- ruchliwy, ustal praWIe zupe nie. ." . l rzemyśle i' handlu 1;1 
dnia ll".grul1nia). Wzburzoną była giełda w tygo· P!lieposun§la 8i~ nawe,~' do 52,5~t/,. Ten Mm ~o. mające dawniej po 100. r~" ob~ot.u. dZle~- uczuć .. WIe ~e ,w p. • , dnin ubiegljm, lecz patrz~c jak przygniatające od- ZlOm u~rz~mRl al\} w pllj,tek, gdy:': \1?pl)'w 91r.lJ~z!ch I ne O dziś miewaja zaledwIe dZlesl§c. EUlI" Kazdy kuple~ zagra?lClmy, prz!~b~waJą?y dzialv'witty na nją wplywy; jak groźnem wyda.wało notowan rownow~ yIy lepsze tal·sII.Qye. ChOC1?~:V .g, l A k' rastH. nader szybko. do naszego kraJU, moze prowad~lc JedynlH 
rię'ciiwilowo kształtowanie stosunków zarówno po, rzeczywistości tegoz dnia ruble spadły w Berhme gl acy~ (O mery, l w.z h 'kc R d i' ki ograniczone interesy ha.ndlowe t. j. na by" _ 
litycznyeh jak i .finansowych . przyznać trzeba, że o call} markę, giełda wll.l's&aws,ka b~ lo. w sobot.ę PrOJekt. Inżymer-tec Dl p. U Z ns7 " t lk '(H. iebie f dr.. wciężk.ich .cltwiIach .zachowala się olla bardzo wzgl';ldnie spokojn!)" przez chwilę tylko k.u~ sy P?- opracowal projekt uregulowama koryta \v l- wa? ~ow,arr y o , {~s Ś Ja ~ y ZRo:s tI u· trzeźwo, DOBya wspomnieć o mowach ministra rns~ałr się ()kol~ 52.70, potem bylo l~PHIJ, Nm sł wraz z osuszeniem łą.k nadbrzeżnych. dm SIę .Jaklemk0.IwJ(l~ po re motw,6t!l hel. 
wojny BronBarta v. ScheJleudorf i B\jdziwego, wy· chCIano kupowac, po kur~ach tak wy~or,?wanynh, py . kt R d ., nk' być wniesiony uzyskania odpoWledmego patentu wtnlen być 
Boce poważanego feldmarszałka . .Moltkego, którzy Obroty byly wogo1e małe. Z powodu JI1skIego kur- rOJe p. u ZInt:i lego ma . . d '. Na. '.. ' 
posunęli si!) dalej. niż. wymagała obrona wniosku su rubIn pogol'szylo się także usposobienie na tf\~'- do ministeryum spraw wewnętrznych wPe· O?stawlOnym {} gral1lc;. ,prr.ep.~s t?D: w-ojskoWl'gp, tak: dale,ko, : ŻEl caly świat nwierzył w gn .. pap!e~ów pul11i9znych, k0rf dotychc:ms WF?- tersburgu, celem otrzymania koncesyi. Przed- me z~racano w ŁodZI dot] czas WIelkIej ostatecznosć. Równooześnie zdawalosię, że na zOlal, SIę korzJ:stllle .. O{{ramczono SIę wprawdz}e siębiercami maj& być kapitaliści belgijscy. uwagI. " l'ynku pielli!&1<nym' stosunki zm~eniają.8i§ gr!mto- na menabywamll paplerow,. Je?z tJl~o dl~tego,. z~ W T fi' , t . d' 'k kt' b d ie Gdy W ostatOlcb dOlach poruszono wszy· 
wnie i wszystko tO,razem zwalIło 81~ na .leld~, sprzedawać niebylu lCOlUll. LIsLy :uemskle pIątej . ~ lSI.e ,pows aJe zlen~l,. or! ę Z - _, t l . ,lki ł h 
wł!lśnie gdy pr.zelizla forsowDIlI kampani\} zwyżko~ seryl' mozna byll1 jeszcze umie,ścić po 99.hO? le~z mIał rOWlll~Z na celu udzIelame mforma· stkle te kwosty~, pows a wIe pop oc wl}, przy której nafurlIlnie musiałypotwoTzyć gię listy miej~~ie tylko .p? zniżonJ:ch c~nachzllaJdow?,- cyi o naszym przemyśle fabrycznym. ~śród kupc6w, 1 przemyslowcó~J r~zeszło zntrez~o pozycye zwyż.kowe, Nie ulegaw,!tpliwo- ły ~abywt;lowiaobh~ow kanal~zac}'Jnyc~ ;"011.1: Dl.e Wyroby drzewne i słomiane, Fabryka wy- lHę nRwet wleIe fałszywych WIeŚCI, bez. Be,i, ,ze ,na~ielu.papierach Bpekulacya rr'zwin~la mdaoczu'~J .. an' ybchyt.o wsprs~,yeds.ta,k(';o' tPo(JJ~e~~)uDalke Joadknoshj' stoSI:: ltlky\l~l(lo l ro, bów kutnowsk.ic.h otwa. rta od dwóch. mi e- wzglpdne zaś stosowan.ie tych, pr.a.w w pr.a • 
• i~,.p()t~zui\'l.' leriź>'znaą, że ~,r'il, prow~dzlł'silne ~~ce" " u " 

li b] 1 1 
bow przeclwirylQ' raZle zDlzkl kursowe \V a Dla ch ,do drugiej 'polowy tygodnia, gdSi p~cząt~owo I SlęCy po~ zawla~ywamem p. Stamslawa I ktyce n:~gto spr?WadZlĆ C Wl o.','f!, ecz 81 -
ostlltniohwyglę.dalyby· owiełe inaczej niż bylo w w~zJstko szlo p. o dawnemu. l'łac?no z" hstx z.10m-\ Złotowsklego, daje stosunkowo do czasu ny zastoJ, skutkIem czego p. b.l.l on , Tysen. rzeczyw~1!toślli; Przy.końcu tygodnia przetarły się skIe po 100,90-100.95 za s~r!'il pIerwszą:, 100.80. - wyniki nader świetne. Fabryka zatrudnia hausen, inspektor podatkowy uda I Slę w so-
troeh§ chmury 1'11., .1Njdno!lrli:gn politYC!7.llym, pro- 10085 zadrugą do czwarte) l U9,80-9&.85 ZI\ plęr ,.' J.'" b t . kó ł' b t d P' t k' l bliz e "yJ' 3. 
mień nadziei rozjaśpH przy8złóśĆ; nape~nil otucbytl!. Po 98.80 all.waly8i§ umieścić listy m,; War'/JUZ dZIŚ .oko:lo, ęDO r? .0 Ul w, W po ,owle I o, ę , O 10 r ?wa W ce U sz go \. <-
zwątpialych .. Kursy za(jz§ly aźwigaó8i~ 7. upad- sz'!wy czwartej BeryL We ozwartek ua>tąplta re-! maloletmchpłCloboJeJ, a z pozostałeJ po- śOIema kwestyl. ku; . Akcyakredytoweze~zedlszy przedtem na a~oya;. ruch ,ust.al .prilwie~mp~tnie. Tylko list.y: łowy większość przypada na kobiety. pra-! (-) Eksportaoya, Liczne gro,n~ obj'\V3.~ 47óH2, podniosły 8i~'do 4801/2, Udzialy dyskonto- zl.emsJne Beryl ~H~~eJ po. 99.&0 mlaly troch~. flllbyw-, CUJ·!I. one głównie przy. pleceniu słomki oraz teB przemysłowców i ufzEildmkow Udlllo 
wO komandytowe zako' czyły tydzień ,zniźk~ 21/2%, cow resztę pj:lplerow ollarowarlO natarczywle.lacz '11 , • • . ' d" , l ł d' d Z' 
pQniew:az wobec uaih;l6jpodazj' papięrówrosyjsk)('~, Die 'bylo kupujfbcJoh, Powściągli\vośó publiczności: tkamn, zarablajibc od 2 1

/ 2 do 8 gruszy o SllJ wczoraj prze( po u mem o gIOTZ.l, 
wyk()ńanjewielki~hoperac!jfiI!ansowreh rosy,l- prywn~uei uchronila kpr y od ,d{ltklh~szy(l~ strat, l metra, ~iegl~jsze zaś w!platajtb P? .12 me-. dokąd ~dprowadz~n?~mal:lą córkę prezy~ 8'kieh wyd'aje si~'nieino3Iiwelil,'w obecnych stoBun- ~. pap:ero"",, rzą·low.l'oh wzg!~~nle dobrze, hzymały ! trów dZlenme. Zadamem fabryki Je.st Wy-I denta mIasta p. Plenkowslnego. kaoh.W dzill.I~papiefów kolejowIch,krajowe, SIę ,poz}czln wsohodnl~, pomIm,) sla~s,zJch notO-I twar~anie tkanin drzewnych na galanterYJ'. (_) Głosy Z miasta. Szanowny Redakto-
pomimo malegoozYM'ienia, nQtowane byly. wkońou wan w Petersburgu. Na potrzeby ml6;}sclJwa na- ..", , ,- l . . d . . l" d . 
po'c,:!iisci,\ysżej nustryac~(Q.w!)giers.kie pll~stwowe bywano pożyczki premiowe po ~4I1/2 za emisy§ I De przedmIOtYI chodr:lk~, obICia, pleCionkI rz~! Wm omo kazdeu}u, ze w ~o Zl ~ra. zyskały 9"m~;tak~o lotnhal'dytrzymaly s~~ dosyć piel'\\szlb i po 2221f:t m dl'ng~, Akcye leżały ~ez I na kapelusze, koszykI, l t. p. IsnJe straszna ospa, ktora wszelkIm U8Iłomocno,pl,do!inie jak; akcye kolejowe szwaJcarskIe. rochu Handlowe ofiarowaIlo, po. 3qO, dysk?ntowe \ Bank włościański. "Pet. Wied.," donoszą, waniom stIu miAnia jej, urI!ga poprostu. RQsyjskię' pt,:zyjmowano o.spal:-i .k.ursko:kijowslde P? ą17, Kurs placony za lodzkw haDdJow~ pod. iż Z początkipIll roku przyszłego proJ'ekto. Moglibyśm'" szerzncfl. sip epidemię uważac 
atraGi~. ,~Ne,warsznw~~o-wlede~sJne pOml1~lO.zna~~- UleSlOnODIl. 360. Akoye towarzystwa ubezp16czen I • " , , .1.~ 'II 'P . ' 
neJ. poprawy przy koneu, zalronczyly tyt1zien ZDlZ- ofiarowano po l\1li. Z monetlllarki <,>:1arowaneby-!' w~n:m .Jest otwarCIe od~zlało:v banku w!o: J~ko ~opust Bozy" gdyby. temI,l szerze.nIu ką4 112 fu. Na rynkn' papierów' górniczych przez ly niżej Berlina. Kupony celne ~3/~Q/o ,śClansl~lego w gubermach warszawskIeJ, SIę me dopomagalI ludZIe. Ze tak Jest oidy,tydzień . utrz}malo się usposobienie mocne, Bawełna,. H a v r e, 1~ gru(l~I!l. ~przedano ~ piotrkowskiej, rudomskiej, lubelskiej i su- wistocie, niechaj dowiedzie tego nnst~pn-
Nawetzsgi·e.nicznę p~piery r'aóstw~we .przybrał,'!' 1&64 hel Bard7.0 ol'(lyns rvJoa LOU1slltna 1,6,50, gor, l I k' , k 't t' tal h' d . Ż . l d 
wkońcu postll.W~ doarc mocrJ~, z. wYJ::tlnem ros]'J~ sza 62,00, Georgia, dohra orclYnllrj'jna 67.50, ordy- wa S leJ, a Vi ~o ce po em l. w pOZOS yc J~ce z a~zen~e_ ona mOja ~esz no pr~e slfich. Zdawało Blę prr.ez chwil~, że. publiczność naryjull. 65.00, na gl', 64.00,' na st. -lt. - mI'. l gllberlllach Krolestwa Polslnego. kl,lku dU1al~l1. do składu o.bu~la p~zy uhci prywainil zaczyna systematycznie pozbyws.ć się P?' 64 2ó,na kw.-mtlj-cz. 65.30, na lp, G6.75, Oonna l PIOtrkowskIej, w celu kuplema bUCIków dla aiadnilychpapierów' rosyjskich; w kIlżdym ~azl~ do}>ra ordynaryjna 5l.00) Broach dobra ord.rna.\ Kro' nik'a Łódzka. dziecka: Sklep przedzie!ony byl zMłon2ł 
realizuj!! swe Dlieuie coraz szerszo kola kapltah" rJJna 56,00,· 

na dWIe połowy, Ił. tuz za. ową zasłon~ 
stów. Wiele. nabywa.w zamian prY9rytety amery-kań~kie. , Kur.sy ws~):stkich p'~ycze~ rosyj8,1:I:~ch u: ' stało lóŻko. ,!Ozy tam kto chory?" za.py-legly z~!lcznpńzlllzkom .. PozyczkI dnwmejsze ~ Przemvsl Handel i Komunikacve. I (-) Kw~sty~ podatkowe. Bardz~ już ~a- tab moja. żona. "Tak, to bagatela ... " 
pożycr,ka 7;' ,rokulS84 straCIły po1.2ó'lo, pożyczkI .' ol', ol ,'wno ObOWl,!zuJe prawo, według ktorego zy- brzmiała odpowiedź. Nie była to jednak wschodniep<> l'1foJPoży:czkn ~1&80 r. 1'12°11)'. n.~- dom obeym rJoddanymt 7.amieszlmlym w bagatela. gdY1ż za odsłonipciem :firanki po-
bleśpadly .0.2 m.; .co glówme Btą.d pochodzI, 76 

1:' '\I 
wiele pożyczek rosyjskich powrócUo do kraju, a lIa Warszawa. Doroczne zgl'OJntlltzenie akcJo- I granicach państwa rosyjskiego, nie wolno kazało się, że twarz chorego pokrywały pokrycie użyto rubli. . naryuszó\V towarzystwa wyrobów technicz-I zajmować się handlem j przemysłem, jeżeli krosty ospowe. Zatem w sklepie, oo.kqd Gieł.da peter8lmr~ka. Sprawo,zdanie ty~odnjl)\!e l nych prodnktów leśnych) odbędzie si~ w I nie uzyskali na to specyalnego pozwolenia często przychodzl} matki, czasem nawet z (do dm~ 11 g~u.dllla). ~od wplY'Yem , lllepo~ysl: i 'Warszawie dnia 15 stycz[]ia r. p. od ministra skarbu, wydawunego po uprze- dziećmi - tuż za firank& leźał chory na 
nych WIadomOBOl z Berlllla, na gIełdZie tuteJszej l . 'J d . lk' h d' , .. , . K' b 
obniiyly się kursy wekslowe o 71 ol: Londyn z. Sklep uralskz. e en z WIe lC prze - dmem porozumIenIU SIę z mmlstrem spraw ospę. omentarze z yteczne. Z. 2223/32 na '22 1/ 2, Bt'!rlin z ']93 1/8 n: ]~P/8' Paryż z . stawicieli uralskiego przemysłu górniczego, zagranicznyclr i wewnętrznych i jeżeli nie (-) losowanie listów zastawnych m. J::Jo· 240·na. 2373/.. Cena z~ota P?dniosla si!) z 8 -:s .66 zamierza urzą.dzić w Warszawie skład wy- wykupią, świadeetwapiel'.\Vszejgildyi.. Pra- dzi odbędzie si~ dziś {} godzinie 10 rano kop,. na 8 rs.74kop;z~ pol1mpel'Jal.~ Tak mekJe~ robów żelaznych uralskich. wo to, istnieJ'ące oddawna, nie było do- w towarzystwie kredytowem. Wylosowa-
go .lmr8uwe1!:sloweg9,nJą. b:rto : n!lwetpodczflsosta:,· .' .. ,,' b '1 tDleJ wojDy~Wdzia}(ipapi~rów p.aństwowych ihy' Lu~h~. Tanto8~ znUJeJltaJ'za.w ~u ~~U1 u- tycbczas stosowane,.dopiero teraz jedna. z nych b~dzie list6w seryi I na 22,300 rs.., potecznyoh obroty zmalalyznączllle1 .leoz notowa- belsklej dochodZI do tego stopota, lZ kro- izb skarbowych Kr6Iestwa "Polskięgo pod- seryiUII na 33,600 rs., seryi III na .24,600 nia n,je ,ul, gly" zadny;n . żmia~om., Takie akcyol." wy' []iezłe moż:na kupować od 1'3. 13, wo- niosła tę kwestyę, skutkiem czego' ministe- rubli. ' b~D'kow~andlo\Vych, lz1e~skl?h n~e wydar~ylo SI~ Iłów parIJ od rs. 30 konie po 1'8. 8 a owce ryUlu skarbu poleciło zastosować . w pra.- (-) Nowa emisya. S~osowniedo decvzyi 
Dlcos,QlJhweg«;l, obraca.uo,memlumlar.ko.wRule, przy ., . 'd . J 

J 
nspos,1Yhiytliu m?~e~ .. 'J,'ylko a~oyepeter~b\lrBkp- proste w!ośClanskle 0. ~5. kop. do 1.20 ktyce ten przepis w calem Królestwie Pol- pOfączQnych władz towarzystwa kredytowe-tills .. kle· u.' .leglr .SJlll1eJsz.ym.wa.hsmo.m. i .. skutklem r.ea,.), sztukę_ p.' o.w. od. a. m taD10śm Jest b.rak paszy skiem. Ponieważ jeduak, - według bl'zmie· go m. Łodzi, z dniem (20 października) liżll.cji ~oQ i!.tlU.I~, lt~rs. ze82!~dr ~ 341 rs. na ~33 r~~ , Projekt zalożeni~ w, mieście .I0mb~rdu, nia litery prawa, żydzi, którzy nie uzyskali l listopada 1887 roku, rozpocznie się wy~ nast~pnte poąOlOf,l~Sl\} na,S35 r!ł. Ak~yaml tow me zna.lazł poparCIa ml~dzy tuteJszeml ka. takiego po~wolenia.·, ma.J·nc być natychmiast d.awanie po.życzckw listach żRstawnych se-
rzys~i'\v.~ht\?it)l~czenod ogma . woal." meobra5a,;o,! '.' . 

'11 kur!!.!' ich,cliwiały ~i§ ci~le, Nil targu paplerow pltal1stam1. odstawiani do granicy, n w Łodzj takich ryi ,IV, H6rych, przygotowanych ma hyć 6) nia o~na i nagle stanąlzdumiony .. Gość -8~rdeczrne mi .żal... .. . . . I - Ol bardzo dobrze. Znają mnie, a . ,.M .... ' . A .... ' " R .. · .. y" L ··K. . ... '"A'. . z~t~zy,?-at się 'rówil~ąź.. Było to mlodzi.uli-,I-::" Ze nie .ie~teś, P~Q Buchowcem? J(tóż l szc~egól!liej.panna E.uf?mia - dodał', u-....6.. '.' . kle dZIewczę, wy solnego wzrostu, proste Jak: pan Jesteś?· .' . ',' ... . . '. ' snuechaJąc SHJ zartobhwle. 'II.;" trzcina. Na .głowie miała ciel,llnl} a,ksami-I -.JestemRozwoda S~onQwski z Sz.o-I Oelba pra.wie njepr~ytoUlny E zadziwienia, ~oW5.:eść Al. J"3.:ra.ska_ tn& czalPecz.kę zdzaSII?~&i kCZ~Pt·ec~lka! (lz~r-lnoDwa: ' . ś' ł . l'Ś otworzył bramęj Urszula zaś, jakby ska-Dyp .. rz.y ... egaJ&cy .. o C a~a . on USI r,. SIęga. Ją-. Zlewczę: zno~u za mla o SIę gw. no. i mieniała z przerażenia, stalana schodach, Prze1d~ą.z c~eskiego cy do. k\)hm, były lamowane. plęknen: 1.':- Ładn~ gonItwa! .~ zawołała -zblą- i trzymając świecę, Z kt6rych jedn~ zgasil KcA.'ROLINY MESSING. ~osztownem futer1.rIe~. T?gQ Ule zauwazylldzllam ... mIałam zamIar przybyć. do Dom-1już wietrzyk· wieczorny, miotaj~c gwalto. . Jea:n~k paJ? Szono~skl, .me, spost1'zeg~ 1'ó· I kowa... , . .' •. . " I wnie płomieniem drugiej. . .~w- wme.:t. .... 1ŚD!ł!c.ego ltte.go pasa., za ktory.m .- Szonow będzle rówmeź rad~ przYJ&ć I N r d I ' . d' . b ' zatknięty. był sztylet w drogocennej. PO-o tak poż&danego gościa. .' . . -, ap Naw EJ: paudlCz Jepzle,nBleó o a~la-(Dalllzy' ciqg - pat1'z Nr. 216):" chwie'nie zwr'ócił naw. et uwagi na czerw. ~ C b t D k .'. . d ._ ,J&C SIę .. •. oc. ~apa a... au g mech 
, ... ' .. ; ...... . , . ? . o. y. na o W, OUl. oWIe pOWIe Zła l czuwa nad namI! No rada zobacz z 'a-,_'W',t~j. ~h;wili·zamilkł!1.,~elba. podniósł ne bUCIkI z w .. ysokleml. cho.lew. kaml. Utkw .. Ił no! . A zresztą, gdZIeż pańska. żona? I ' . 6'" . t ę~ 1 J IChy:loriągło~ę, ,nadsł",chując.: ' .. oczy w główklil, w oblicze uroczo zal'umie~ -Sam Bóg wie chyba o miejscu jej Ć?ib lm~; :no~~' Cl'd - rozpraWia a, 1C ąc z '~.Oo ~o ;by!o?"SlyszYElz.? ni/me, w kędziory kruczych włosów,swo- pobytu - odpowiedział panicz z żiutobli~t e. ą A.t dl rza ?mn. ~8łyS2;ę ... :i; t~l1a~,znpwu~.... bodnię rozpuszczonych., A. oczy! WieI· wem we;4ąhnieniom - jeszcze nie siodla- t - ' .. o aczcg~ . . ~.Tłłlr..;pó:2-łRL IdźDo "zobaczY:9; -:-:-,.po- kie, czaru e , pełne ur~ku i blasku, dziecin~ łem konia 'na oględziny izar/JczynY'l :-::'. Nle byl?by me d~l wn~go, gdY,by wcn.b.udzt\ł~ ,go_8~a;~ą gospodyni, którq,Iliespo-: nej w.e~olości,:pol~czQnej z rozumem i filu.D~iewczt;j utlnyiło w. nim .wielkie cza.rne Ile ~1B ~owr6c,1ł.Ta ~leZnajOU1a nunę ma d:ilie\v.any'lIa~łls P~zY:,.drz'Wiachnięzmiernie ternoścl&! '.. . . .... OCZkI, a po chWIlce mllczenIa. zapytało. ,cygankI. QZJŚ .zauwazyl? 'Vlos,t rozpU8z· pr2.erazil. . , Zl,njęs~ała siEJ,nieco- z ,młodzieńca o· .-'" Ptoszę pana, daleko stąd do Dom- czone,. b~ty cze!wone, a, Jaka śmIała! Gelba' podniósł się z lawy pomaleńku, bróClła~zrók napokój, potem znowu spoj- ~owa? ~ Jaka pIękna! OJ, stara" to CQŚ nie .. jak' iwykle, a uśmiechając się figlarnie, od. rz~ła~a gospo~aTza,. stoj&cego dotl1d. bez~ Radbym przerazić' panią zmyśloną j pospolltego.. ~ ~O~l! co za pIękno zwit!r~~W:" , ".: . .- "~" .... ~. . . '.. rtlC~ll : l'oześlJllała sHd; gł?śno,. s~vob,odnie7 przesadzoną odleg!oscią"powiem jednak l~Z~! a r~e~:nleme. l pIękny pas przerabia.ny .. ',.,; :Wo,żeM . .J.n.k~.złośhwykarzelek. przy- ,n. pom!ędzY,c~erWO:Ieml,~a~ .Jago~kl ?ste. pr~wdę - wcale llleqaleko, za chwilkę be' złotem l JedwabIem! Cl],.o.d~~Cl~Za.cza.I;owa~~... '. .. ~zkaml)z~}jłysnęly z&bkI bIałe l rowne d~l~~Z ~am pani, ale proszt), usil1sdź i wypo- . W .cicbej, ciepłej kuchni zaDomniano o .""""'1 :Ąby ,CI. ~ylkl\Jęz:r.ka me zaczarowal,Jak .perełkl. , . J. ' ' cZDlJ .meco. . sledmlOgrodzkim kmjn i o jego cuda.ch, a bo nogl~asz .. Już. Jakby, na. pół zaczar?~ ~ Proszę, ~r~J pan ąaleJ ... :- ~awołała. DZle!C~ę podziękowało za gościnność, a. rozprawiano o panience, jakby z nieba spa.-,wa~e .•. ,~leglllJ~nOprlJ?~~J, lll?~h ten wło- Swoboda, gOSCla. opamIętała ZIll1~sz.anego le o~mowl,ło stanowczo. Zażądała swego dtej. c~ęKa,. !}le.czekadJuzeJ~ ~toz-~y t? ~yl? gospodarza. .. .' ',. ,koma, l{tórego - jak mówiła - jakiś \ - prz alo owalu. do bram sz -bko Tak póz. roI, ..... O.zy slyszy,s,z, .. Ja. k B11d meClęr- - .Gło~. ~w. 6J, ła~ka~a pa;Dl, mIlej bt'Znll czerwony zaprowadził do st'ajni. J' alc wich!r? _ p . ł C łbY' !)Jtwie~ pli\vi? ",.' , : ,. . od wszelkIeJ muzykI, IstnIejącej na całym M' d' . , < przJ:pomma e 8..-; 

<Oelba'roźkiwał ,śi~ W końcu i w szedł świecie -' odpowiedział z uśmiechem ił a . l0. Zlen,leC . wyszedł w celu, zawołn~Ia. ~a.m,. a ona:, ~gdzle pan?" • Od~o'WH1.~am do bram"'. . , " .:.. .. ." y położywszy lutni~ na stole, dodał _ ";{t8: sł~zby) dZlewcz§ tym~zasem, cl~kawe Jak !JeJ. ze ?a gorze, a ona oddaJe mt kom n .z Mlod YRozwoda W izdebce nagórz ' pod gościnną strzechą moją,! . J dZIecko, przygląd~l? SIę ws~ystklemu.p~l~celltem, abym odpl"owad~lł go do, staJ-l l y k .... " d 'l t k e n~e... . " j Rozwoda powl'omł, a z DIlH razem i Ur- Ul 1 dobrze opatrzy~ Rozkazywaln. Jakby 
8IY8ż,f.b8:·hałaSU,.tory na· oe. a , p. r.zerazlł N'- PrzemaWiaSZ pan, Jak gospodarz. 8zula, niosąc puhar winał z którego nie- w swoim wła,suym d~mu ale człowl'ek ehę," s u . EJ· . '. '. , " 16 znam pana. znaJ' oma 'l . , O lb . t' . ł . , ' . . . 

M. IOd .. Z. feniec zapisywalcóś pilnie do ksi • _. '. J ... ' t . t. t . d. . . ~I:l~l.a SIę tl1eco.. e a oCZekl-! me przjJq JeJ rozkazy l pr. zYJemma mu 
ki i u~~iechai'8j;; 'z zadowoleniem ~o _ C' es :mt u ańJ kgc.stPo. ~dr:em?... w.ałk z . ko~ml .na I?o~wórzu - z siwkiem było usłużyć pięknej pani ... 

" '.> .. '. • ,li." . ..••. • zyz o pa s a . Wleł za· .plę nej meznaJomeJ l z wron Pt·· . t 1> • l 
c~:w):U z lutll1~wr~ku ;~tanął wgłęb9kIej ........ Dziedzictwo po ojcu,.. . pana. . 'lm swego -. a rzc!e~ pa.~rzcle sarego - i.aJa a. n~RzyokDa, . wpatrując Sl~. w.za~yślenlU w Nlezn.ajoma widocznie zdumioną była tą ._ Racz ani z r ć b. . I U:sznla, śm18Jłłc 81~. - ~e mnli ~o~ samo zmrok zapadajacy.; o.d, .Olech. cenJa ude. rzał odpowiedziZ!, . . od rowadzil, ]. e~wo 1, a y m Clę. sa~ I było, - dodaJ'B:' - N?- pHw\Vsze Jej stowo wstrUijy~ '. Nagle: um!lkł::. Zewnątrz ode- - Gdzież sb- 'P cie~m i mo l (,ronę ~skazał:, ,Wleczor, "gd~łe p~m?n _ ld~.~ OlI! po schodael~f. ale zwał~8ię głosy, drzw; SIEJ ą~wor~yi! i do - Łaskawa.tIni, widz~;.. dzić. y g abyś pam powtOllllO zabł& .. łg~zle tan~ł bJeg~a Ja.k sare:nka, byla Juznn. pokOJU wszedł szczegolny, mespodzlewany -- Że nie jesteś pan tym kt&t'ego szn- S . I. . '. gorze, fi Ja dopIero na pIerwszych ,)1.c·ze· gość. Gospodarz wy~unąt si~ z zagłębie. kam.... . , !ogzaa. na mego" . . blacb. ,Kiedy n~sz pan powróciP czego Q-
'. zy znany1Jl pau Jesteś w DomkoW1e( na chmałaod mego? 

2 DZIENNIK rbDZKI. Nr. ~79 
". ". >, .' .: '.' 

'. '. ,... .'. • k • . .Zakrzówek fa- ~ydów znajduje się bardzo. wielu i posia· ne •.. ' Akcye wIelkIego towarzystwa były I k,oleJowych .by~o Cluho, przytem Jednak utrzymało I Losy cukrow.", a cYJnel. " d . fi my! daJ' te tu oni domy i fRbrykI pr:r.eto stoso· 
....' ..... 500 fi k6'd'" Blę mpoBobleme mOI'ne· - bryczoy" zalezą wvłą;czme o pewnej r ł • d' 'J- b 

wypuszozone po . ran. w, a zlsleJsZ~!. Giełaa wairszaW/11Ca Sprl\.WOZdanle tTgo!lU1owe h b k" któranietylko że posiada.znacz-I wallle tego prawa. sprowa Zl1.0 'J bardzo i!Jh ku;rs najwyższy jest 630 fr. (260,rubll (do dmala grudnia)' W tygodniu nbiegl3m giel. . am urs 1~, . :f:'b k' l' nadto udzieliła wielkie zawikłania w stosunkach handlukr.). Dywidenda. nie pr~enosila nigdy 71/ 2 da warszawska )y'usiala lioz;ó się z niez'<Vykle~i ?~ cz.t;~ść a cYJ ~ ry. I, a ~ zabez ieczenie! wych i przemysłowych. proćent,przez lat zaś 15 utrzyDlywala warunkami, ?plłd~k knrsn,rnł~l0'7E'go przybral'.n~e- Jej wHJkszych za!lCzen P?(.. k P •. u-! Wszelkiego rodzaju kantory winny hrć się, stale . na skromnych 5 proc. Zkądże b~'w9,l~ wymlal'y l p05t~pUJe O1ągle, z 87.yhlto~.()l~h bypoteczne. Ogolno zebla~le a cy~naI6) l k ana wedŁug wyraźne b : > 
,... ". bez WIdocznej przyczyny. Stosunkowo pomrSLn~e BZÓW ma nastlwić w stycznlU r. p. 1 W w- ~ncyonow ). • go rzml~-
tedy caIawrzawa? jeszcze ~rzeszedl pOJ?iedzinlek, \v kW,rym to umu l kr ni zostanie rozstrzvgnię- ma prawa, co, Je~nak dotychez8;S przynar (D. c. n.). wyst~pllJ!! 2;w)'tde ,~ęksle, zaofiaro\\'ama wnlut za· c~as os cu ow "mniej w ŁodZI Ule. było stosowanem w pra.-___ ~. . gr8Illcznych. Marin straClly 1/, Ofo, lec2I str~t§ t'J ty m. . . , ~t kt Otóż obecnIe kasy rz~dowe d ' odzyskał) z gÓT'1) nazajutrz, gayż tllksacJ6 me po- l Pińska donosz:Js O nadzwyczajnej I) a- ,Jee. d b ,o 1110-. SPRAWOZDANIA TARGOWE. lepśzyly siEj wcale, a. nadchod~ą,~6 świ~to 7.więk8ZY- gnacyi. Handel transytowy zbożem) doko- wIty, kantoro~l pIJ o nyuki wydawanta l~alo popyt, Tyn?czasem w BerlIme zm~ka POgt·(}PO- , .' . k ' ińskich ongi tak, tentow, skutkl~m ,czego antory te mnsla-wala azyhko; glelda warszawska zmuszoną usta we nJ WR?y pl zez upcow, p ł'" Sklepy' I łyby przestać lstmeć odrazn co dałoby sip. 

Giełda, bertiń8ka,.Spra\Va...:danie tygodniowe (!lo czwartek podnieść kursy odl'azu na 52 40,nast§- ruchliwy, ustal praWIe zupe nie. ." . l rzemyśle i' handlu 1;1 
dnia ll".grul1nia). Wzburzoną była giełda w tygo· P!lieposun§la 8i~ nawe,~' do 52,5~t/,. Ten Mm ~o. mające dawniej po 100. r~" ob~ot.u. dZle~- uczuć .. WIe ~e ,w p. • , dnin ubiegljm, lecz patrz~c jak przygniatające od- ZlOm u~rz~mRl al\} w pllj,tek, gdy:': \1?pl)'w 91r.lJ~z!ch I ne O dziś miewaja zaledwIe dZlesl§c. EUlI" Kazdy kuple~ zagra?lClmy, prz!~b~waJą?y dzialv'witty na nją wplywy; jak groźnem wyda.wało notowan rownow~ yIy lepsze tal·sII.Qye. ChOC1?~:V .g, l A k' rastH. nader szybko. do naszego kraJU, moze prowad~lc JedynlH 
rię'ciiwilowo kształtowanie stosunków zarówno po, rzeczywistości tegoz dnia ruble spadły w Berhme gl acy~ (O mery, l w.z h 'kc R d i' ki ograniczone interesy ha.ndlowe t. j. na by" _ 
litycznyeh jak i .finansowych . przyznać trzeba, że o call} markę, giełda wll.l's&aws,ka b~ lo. w sobot.ę PrOJekt. Inżymer-tec Dl p. U Z ns7 " t lk '(H. iebie f dr.. wciężk.ich .cltwiIach .zachowala się olla bardzo wzgl';ldnie spokojn!)" przez chwilę tylko k.u~ sy P?- opracowal projekt uregulowama koryta \v l- wa? ~ow,arr y o , {~s Ś Ja ~ y ZRo:s tI u· trzeźwo, DOBya wspomnieć o mowach ministra rns~ałr się ()kol~ 52.70, potem bylo l~PHIJ, Nm sł wraz z osuszeniem łą.k nadbrzeżnych. dm SIę .Jaklemk0.IwJ(l~ po re motw,6t!l hel. 
wojny BronBarta v. ScheJleudorf i B\jdziwego, wy· chCIano kupowac, po kur~ach tak wy~or,?wanynh, py . kt R d ., nk' być wniesiony uzyskania odpoWledmego patentu wtnlen być 
Boce poważanego feldmarszałka . .Moltkego, którzy Obroty byly wogo1e małe. Z powodu JI1skIego kur- rOJe p. u ZInt:i lego ma . . d '. Na. '.. ' 
posunęli si!) dalej. niż. wymagała obrona wniosku su rubIn pogol'szylo się także usposobienie na tf\~'- do ministeryum spraw wewnętrznych wPe· O?stawlOnym {} gral1lc;. ,prr.ep.~s t?D: w-ojskoWl'gp, tak: dale,ko, : ŻEl caly świat nwierzył w gn .. pap!e~ów pul11i9znych, k0rf dotychc:ms WF?- tersburgu, celem otrzymania koncesyi. Przed- me z~racano w ŁodZI dot] czas WIelkIej ostatecznosć. Równooześnie zdawalosię, że na zOlal, SIę korzJ:stllle .. O{{ramczono SIę wprawdz}e siębiercami maj& być kapitaliści belgijscy. uwagI. " l'ynku pielli!&1<nym' stosunki zm~eniają.8i§ gr!mto- na menabywamll paplerow,. Je?z tJl~o dl~tego,. z~ W T fi' , t . d' 'k kt' b d ie Gdy W ostatOlcb dOlach poruszono wszy· 
wnie i wszystko tO,razem zwalIło 81~ na .leld~, sprzedawać niebylu lCOlUll. LIsLy :uemskle pIątej . ~ lSI.e ,pows aJe zlen~l,. or! ę Z - _, t l . ,lki ł h 
wł!lśnie gdy pr.zelizla forsowDIlI kampani\} zwyżko~ seryl' mozna byll1 jeszcze umie,ścić po 99.hO? le~z mIał rOWlll~Z na celu udzIelame mforma· stkle te kwosty~, pows a wIe pop oc wl}, przy której nafurlIlnie musiałypotwoTzyć gię listy miej~~ie tylko .p? zniżonJ:ch c~nachzllaJdow?,- cyi o naszym przemyśle fabrycznym. ~śród kupc6w, 1 przemyslowcó~J r~zeszło zntrez~o pozycye zwyż.kowe, Nie ulegaw,!tpliwo- ły ~abywt;lowiaobh~ow kanal~zac}'Jnyc~ ;"011.1: Dl.e Wyroby drzewne i słomiane, Fabryka wy- lHę nRwet wleIe fałszywych WIeŚCI, bez. Be,i, ,ze ,na~ielu.papierach Bpekulacya rr'zwin~la mdaoczu'~J .. an' ybchyt.o wsprs~,yeds.ta,k(';o' tPo(JJ~e~~)uDalke Joadknoshj' stoSI:: ltlky\l~l(lo l ro, bów kutnowsk.ic.h otwa. rta od dwóch. mi e- wzglpdne zaś stosowan.ie tych, pr.a.w w pr.a • 
• i~,.p()t~zui\'l.' leriź>'znaą, że ~,r'il, prow~dzlł'silne ~~ce" " u " 

li b] 1 1 
bow przeclwirylQ' raZle zDlzkl kursowe \V a Dla ch ,do drugiej 'polowy tygodnia, gdSi p~cząt~owo I SlęCy po~ zawla~ywamem p. Stamslawa I ktyce n:~gto spr?WadZlĆ C Wl o.','f!, ecz 81 -
ostlltniohwyglę.dalyby· owiełe inaczej niż bylo w w~zJstko szlo p. o dawnemu. l'łac?no z" hstx z.10m-\ Złotowsklego, daje stosunkowo do czasu ny zastoJ, skutkIem czego p. b.l.l on , Tysen. rzeczyw~1!toślli; Przy.końcu tygodnia przetarły się skIe po 100,90-100.95 za s~r!'il pIerwszą:, 100.80. - wyniki nader świetne. Fabryka zatrudnia hausen, inspektor podatkowy uda I Slę w so-
troeh§ chmury 1'11., .1Njdno!lrli:gn politYC!7.llym, pro- 10085 zadrugą do czwarte) l U9,80-9&.85 ZI\ plęr ,.' J.'" b t . kó ł' b t d P' t k' l bliz e "yJ' 3. 
mień nadziei rozjaśpH przy8złóśĆ; nape~nil otucbytl!. Po 98.80 all.waly8i§ umieścić listy m,; War'/JUZ dZIŚ .oko:lo, ęDO r? .0 Ul w, W po ,owle I o, ę , O 10 r ?wa W ce U sz go \. <-
zwątpialych .. Kursy za(jz§ly aźwigaó8i~ 7. upad- sz'!wy czwartej BeryL We ozwartek ua>tąplta re-! maloletmchpłCloboJeJ, a z pozostałeJ po- śOIema kwestyl. ku; . Akcyakredytoweze~zedlszy przedtem na a~oya;. ruch ,ust.al .prilwie~mp~tnie. Tylko list.y: łowy większość przypada na kobiety. pra-! (-) Eksportaoya, Liczne gro,n~ obj'\V3.~ 47óH2, podniosły 8i~'do 4801/2, Udzialy dyskonto- zl.emsJne Beryl ~H~~eJ po. 99.&0 mlaly troch~. flllbyw-, CUJ·!I. one głównie przy. pleceniu słomki oraz teB przemysłowców i ufzEildmkow Udlllo 
wO komandytowe zako' czyły tydzień ,zniźk~ 21/2%, cow resztę pj:lplerow ollarowarlO natarczywle.lacz '11 , • • . ' d" , l ł d' d Z' 
pQniew:az wobec uaih;l6jpodazj' papięrówrosyjsk)('~, Die 'bylo kupujfbcJoh, Powściągli\vośó publiczności: tkamn, zarablajibc od 2 1

/ 2 do 8 gruszy o SllJ wczoraj prze( po u mem o gIOTZ.l, 
wyk()ńanjewielki~hoperac!jfiI!ansowreh rosy,l- prywn~uei uchronila kpr y od ,d{ltklh~szy(l~ strat, l metra, ~iegl~jsze zaś w!platajtb P? .12 me-. dokąd ~dprowadz~n?~mal:lą córkę prezy~ 8'kieh wyd'aje si~'nieino3Iiwelil,'w obecnych stoBun- ~. pap:ero"",, rzą·low.l'oh wzg!~~nle dobrze, hzymały ! trów dZlenme. Zadamem fabryki Je.st Wy-I denta mIasta p. Plenkowslnego. kaoh.W dzill.I~papiefów kolejowIch,krajowe, SIę ,poz}czln wsohodnl~, pomIm,) sla~s,zJch notO-I twar~anie tkanin drzewnych na galanterYJ'. (_) Głosy Z miasta. Szanowny Redakto-
pomimo malegoozYM'ienia, nQtowane byly. wkońou wan w Petersburgu. Na potrzeby ml6;}sclJwa na- ..", , ,- l . . d . . l" d . 
po'c,:!iisci,\ysżej nustryac~(Q.w!)giers.kie pll~stwowe bywano pożyczki premiowe po ~4I1/2 za emisy§ I De przedmIOtYI chodr:lk~, obICia, pleCionkI rz~! Wm omo kazdeu}u, ze w ~o Zl ~ra. zyskały 9"m~;tak~o lotnhal'dytrzymaly s~~ dosyć piel'\\szlb i po 2221f:t m dl'ng~, Akcye leżały ~ez I na kapelusze, koszykI, l t. p. IsnJe straszna ospa, ktora wszelkIm U8Iłomocno,pl,do!inie jak; akcye kolejowe szwaJcarskIe. rochu Handlowe ofiarowaIlo, po. 3qO, dysk?ntowe \ Bank włościański. "Pet. Wied.," donoszą, waniom stIu miAnia jej, urI!ga poprostu. RQsyjskię' pt,:zyjmowano o.spal:-i .k.ursko:kijowslde P? ą17, Kurs placony za lodzkw haDdJow~ pod. iż Z początkipIll roku przyszłego proJ'ekto. Moglibyśm'" szerzncfl. sip epidemię uważac 
atraGi~. ,~Ne,warsznw~~o-wlede~sJne pOml1~lO.zna~~- UleSlOnODIl. 360. Akoye towarzystwa ubezp16czen I • " , , .1.~ 'II 'P . ' 
neJ. poprawy przy koneu, zalronczyly tyt1zien ZDlZ- ofiarowano po l\1li. Z monetlllarki <,>:1arowaneby-!' w~n:m .Jest otwarCIe od~zlało:v banku w!o: J~ko ~opust Bozy" gdyby. temI,l szerze.nIu ką4 112 fu. Na rynkn' papierów' górniczych przez ly niżej Berlina. Kupony celne ~3/~Q/o ,śClansl~lego w gubermach warszawskIeJ, SIę me dopomagalI ludZIe. Ze tak Jest oidy,tydzień . utrz}malo się usposobienie mocne, Bawełna,. H a v r e, 1~ gru(l~I!l. ~przedano ~ piotrkowskiej, rudomskiej, lubelskiej i su- wistocie, niechaj dowiedzie tego nnst~pn-
Nawetzsgi·e.nicznę p~piery r'aóstw~we .przybrał,'!' 1&64 hel Bard7.0 ol'(lyns rvJoa LOU1slltna 1,6,50, gor, l I k' , k 't t' tal h' d . Ż . l d 
wkońcu postll.W~ doarc mocrJ~, z. wYJ::tlnem ros]'J~ sza 62,00, Georgia, dohra orclYnllrj'jna 67.50, ordy- wa S leJ, a Vi ~o ce po em l. w pOZOS yc J~ce z a~zen~e_ ona mOja ~esz no pr~e slfich. Zdawało Blę prr.ez chwil~, że. publiczność naryjull. 65.00, na gl', 64.00,' na st. -lt. - mI'. l gllberlllach Krolestwa Polslnego. kl,lku dU1al~l1. do składu o.bu~la p~zy uhci prywainil zaczyna systematycznie pozbyws.ć się P?' 64 2ó,na kw.-mtlj-cz. 65.30, na lp, G6.75, Oonna l PIOtrkowskIej, w celu kuplema bUCIków dla aiadnilychpapierów' rosyjskich; w kIlżdym ~azl~ do}>ra ordynaryjna 5l.00) Broach dobra ord.rna.\ Kro' nik'a Łódzka. dziecka: Sklep przedzie!ony byl zMłon2ł 
realizuj!! swe Dlieuie coraz szerszo kola kapltah" rJJna 56,00,· 

na dWIe połowy, Ił. tuz za. ową zasłon~ 
stów. Wiele. nabywa.w zamian prY9rytety amery-kań~kie. , Kur.sy ws~):stkich p'~ycze~ rosyj8,1:I:~ch u: ' stało lóŻko. ,!Ozy tam kto chory?" za.py-legly z~!lcznpńzlllzkom .. PozyczkI dnwmejsze ~ Przemvsl Handel i Komunikacve. I (-) Kw~sty~ podatkowe. Bardz~ już ~a- tab moja. żona. "Tak, to bagatela ... " 
pożycr,ka 7;' ,rokulS84 straCIły po1.2ó'lo, pożyczkI .' ol', ol ,'wno ObOWl,!zuJe prawo, według ktorego zy- brzmiała odpowiedź. Nie była to jednak wschodniep<> l'1foJPoży:czkn ~1&80 r. 1'12°11)'. n.~- dom obeym rJoddanymt 7.amieszlmlym w bagatela. gdY1ż za odsłonipciem :firanki po-
bleśpadly .0.2 m.; .co glówme Btą.d pochodzI, 76 

1:' '\I 
wiele pożyczek rosyjskich powrócUo do kraju, a lIa Warszawa. Doroczne zgl'OJntlltzenie akcJo- I granicach państwa rosyjskiego, nie wolno kazało się, że twarz chorego pokrywały pokrycie użyto rubli. . naryuszó\V towarzystwa wyrobów technicz-I zajmować się handlem j przemysłem, jeżeli krosty ospowe. Zatem w sklepie, oo.kqd Gieł.da peter8lmr~ka. Sprawo,zdanie ty~odnjl)\!e l nych prodnktów leśnych) odbędzie si~ w I nie uzyskali na to specyalnego pozwolenia często przychodzl} matki, czasem nawet z (do dm~ 11 g~u.dllla). ~od wplY'Yem , lllepo~ysl: i 'Warszawie dnia 15 stycz[]ia r. p. od ministra skarbu, wydawunego po uprze- dziećmi - tuż za firank& leźał chory na 
nych WIadomOBOl z Berlllla, na gIełdZie tuteJszej l . 'J d . lk' h d' , .. , . K' b 
obniiyly się kursy wekslowe o 71 ol: Londyn z. Sklep uralskz. e en z WIe lC prze - dmem porozumIenIU SIę z mmlstrem spraw ospę. omentarze z yteczne. Z. 2223/32 na '22 1/ 2, Bt'!rlin z ']93 1/8 n: ]~P/8' Paryż z . stawicieli uralskiego przemysłu górniczego, zagranicznyclr i wewnętrznych i jeżeli nie (-) losowanie listów zastawnych m. J::Jo· 240·na. 2373/.. Cena z~ota P?dniosla si!) z 8 -:s .66 zamierza urzą.dzić w Warszawie skład wy- wykupią, świadeetwapiel'.\Vszejgildyi.. Pra- dzi odbędzie si~ dziś {} godzinie 10 rano kop,. na 8 rs.74kop;z~ pol1mpel'Jal.~ Tak mekJe~ robów żelaznych uralskich. wo to, istnieJ'ące oddawna, nie było do- w towarzystwie kredytowem. Wylosowa-
go .lmr8uwe1!:sloweg9,nJą. b:rto : n!lwetpodczflsosta:,· .' .. ,,' b '1 tDleJ wojDy~Wdzia}(ipapi~rów p.aństwowych ihy' Lu~h~. Tanto8~ znUJeJltaJ'za.w ~u ~~U1 u- tycbczas stosowane,.dopiero teraz jedna. z nych b~dzie list6w seryi I na 22,300 rs.., potecznyoh obroty zmalalyznączllle1 .leoz notowa- belsklej dochodZI do tego stopota, lZ kro- izb skarbowych Kr6Iestwa "Polskięgo pod- seryiUII na 33,600 rs., seryi III na .24,600 nia n,je ,ul, gly" zadny;n . żmia~om., Takie akcyol." wy' []iezłe moż:na kupować od 1'3. 13, wo- niosła tę kwestyę, skutkiem czego' ministe- rubli. ' b~D'kow~andlo\Vych, lz1e~skl?h n~e wydar~ylo SI~ Iłów parIJ od rs. 30 konie po 1'8. 8 a owce ryUlu skarbu poleciło zastosować . w pra.- (-) Nowa emisya. S~osowniedo decvzyi 
Dlcos,QlJhweg«;l, obraca.uo,memlumlar.ko.wRule, przy ., . 'd . J 

J 
nspos,1Yhiytliu m?~e~ .. 'J,'ylko a~oyepeter~b\lrBkp- proste w!ośClanskle 0. ~5. kop. do 1.20 ktyce ten przepis w calem Królestwie Pol- pOfączQnych władz towarzystwa kredytowe-tills .. kle· u.' .leglr .SJlll1eJsz.ym.wa.hsmo.m. i .. skutklem r.ea,.), sztukę_ p.' o.w. od. a. m taD10śm Jest b.rak paszy skiem. Ponieważ jeduak, - według bl'zmie· go m. Łodzi, z dniem (20 października) liżll.cji ~oQ i!.tlU.I~, lt~rs. ze82!~dr ~ 341 rs. na ~33 r~~ , Projekt zalożeni~ w, mieście .I0mb~rdu, nia litery prawa, żydzi, którzy nie uzyskali l listopada 1887 roku, rozpocznie się wy~ nast~pnte poąOlOf,l~Sl\} na,S35 r!ł. Ak~yaml tow me zna.lazł poparCIa ml~dzy tuteJszeml ka. takiego po~wolenia.·, ma.J·nc być natychmiast d.awanie po.życzckw listach żRstawnych se-
rzys~i'\v.~ht\?it)l~czenod ogma . woal." meobra5a,;o,! '.' . 

'11 kur!!.!' ich,cliwiały ~i§ ci~le, Nil targu paplerow pltal1stam1. odstawiani do granicy, n w Łodzj takich ryi ,IV, H6rych, przygotowanych ma hyć 6) nia o~na i nagle stanąlzdumiony .. Gość -8~rdeczrne mi .żal... .. . . . I - Ol bardzo dobrze. Znają mnie, a . ,.M .... ' . A .... ' " R .. · .. y" L ··K. . ... '"A'. . z~t~zy,?-at się 'rówil~ąź.. Było to mlodzi.uli-,I-::" Ze nie .ie~teś, P~Q Buchowcem? J(tóż l szc~egól!liej.panna E.uf?mia - dodał', u-....6.. '.' . kle dZIewczę, wy solnego wzrostu, proste Jak: pan Jesteś?· .' . ',' ... . . '. ' snuechaJąc SHJ zartobhwle. 'II.;" trzcina. Na .głowie miała ciel,llnl} a,ksami-I -.JestemRozwoda S~onQwski z Sz.o-I Oelba pra.wie njepr~ytoUlny E zadziwienia, ~oW5.:eść Al. J"3.:ra.ska_ tn& czalPecz.kę zdzaSII?~&i kCZ~Pt·ec~lka! (lz~r-lnoDwa: ' . ś' ł . l'Ś otworzył bramęj Urszula zaś, jakby ska-Dyp .. rz.y ... egaJ&cy .. o C a~a . on USI r,. SIęga. Ją-. Zlewczę: zno~u za mla o SIę gw. no. i mieniała z przerażenia, stalana schodach, Prze1d~ą.z c~eskiego cy do. k\)hm, były lamowane. plęknen: 1.':- Ładn~ gonItwa! .~ zawołała -zblą- i trzymając świecę, Z kt6rych jedn~ zgasil KcA.'ROLINY MESSING. ~osztownem futer1.rIe~. T?gQ Ule zauwazylldzllam ... mIałam zamIar przybyć. do Dom-1już wietrzyk· wieczorny, miotaj~c gwalto. . Jea:n~k paJ? Szono~skl, .me, spost1'zeg~ 1'ó· I kowa... , . .' •. . " I wnie płomieniem drugiej. . .~w- wme.:t. .... 1ŚD!ł!c.ego ltte.go pasa., za ktory.m .- Szonow będzle rówmeź rad~ przYJ&ć I N r d I ' . d' . b ' zatknięty. był sztylet w drogocennej. PO-o tak poż&danego gościa. .' . . -, ap Naw EJ: paudlCz Jepzle,nBleó o a~la-(Dalllzy' ciqg - pat1'z Nr. 216):" chwie'nie zwr'ócił naw. et uwagi na czerw. ~ C b t D k .'. . d ._ ,J&C SIę .. •. oc. ~apa a... au g mech 
, ... ' .. ; ...... . , . ? . o. y. na o W, OUl. oWIe pOWIe Zła l czuwa nad namI! No rada zobacz z 'a-,_'W',t~j. ~h;wili·zamilkł!1.,~elba. podniósł ne bUCIkI z w .. ysokleml. cho.lew. kaml. Utkw .. Ił no! . A zresztą, gdZIeż pańska. żona? I ' . 6'" . t ę~ 1 J IChy:loriągło~ę, ,nadsł",chując.: ' .. oczy w główklil, w oblicze uroczo zal'umie~ -Sam Bóg wie chyba o miejscu jej Ć?ib lm~; :no~~' Cl'd - rozpraWia a, 1C ąc z '~.Oo ~o ;by!o?"SlyszYElz.? ni/me, w kędziory kruczych włosów,swo- pobytu - odpowiedział panicz z żiutobli~t e. ą A.t dl rza ?mn. ~8łyS2;ę ... :i; t~l1a~,znpwu~.... bodnię rozpuszczonych., A. oczy! WieI· wem we;4ąhnieniom - jeszcze nie siodla- t - ' .. o aczcg~ . . ~.Tłłlr..;pó:2-łRL IdźDo "zobaczY:9; -:-:-,.po- kie, czaru e , pełne ur~ku i blasku, dziecin~ łem konia 'na oględziny izar/JczynY'l :-::'. Nle byl?by me d~l wn~go, gdY,by wcn.b.udzt\ł~ ,go_8~a;~ą gospodyni, którq,Iliespo-: nej w.e~olości,:pol~czQnej z rozumem i filu.D~iewczt;j utlnyiło w. nim .wielkie cza.rne Ile ~1B ~owr6c,1ł.Ta ~leZnajOU1a nunę ma d:ilie\v.any'lIa~łls P~zY:,.drz'Wiachnięzmiernie ternoścl&! '.. . . .... OCZkI, a po chWIlce mllczenIa. zapytało. ,cygankI. QZJŚ .zauwazyl? 'Vlos,t rozpU8z· pr2.erazil. . , Zl,njęs~ała siEJ,nieco- z ,młodzieńca o· .-'" Ptoszę pana, daleko stąd do Dom- czone,. b~ty cze!wone, a, Jaka śmIała! Gelba' podniósł się z lawy pomaleńku, bróClła~zrók napokój, potem znowu spoj- ~owa? ~ Jaka pIękna! OJ, stara" to CQŚ nie .. jak' iwykle, a uśmiechając się figlarnie, od. rz~ła~a gospo~aTza,. stoj&cego dotl1d. bez~ Radbym przerazić' panią zmyśloną j pospolltego.. ~ ~O~l! co za pIękno zwit!r~~W:" , ".: . .- "~" .... ~. . . '.. rtlC~ll : l'oześlJllała sHd; gł?śno,. s~vob,odnie7 przesadzoną odleg!oscią"powiem jednak l~Z~! a r~e~:nleme. l pIękny pas przerabia.ny .. ',.,; :Wo,żeM . .J.n.k~.złośhwykarzelek. przy- ,n. pom!ędzY,c~erWO:Ieml,~a~ .Jago~kl ?ste. pr~wdę - wcale llleqaleko, za chwilkę be' złotem l JedwabIem! Cl],.o.d~~Cl~Za.cza.I;owa~~... '. .. ~zkaml)z~}jłysnęly z&bkI bIałe l rowne d~l~~Z ~am pani, ale proszt), usil1sdź i wypo- . W .cicbej, ciepłej kuchni zaDomniano o .""""'1 :Ąby ,CI. ~ylkl\Jęz:r.ka me zaczarowal,Jak .perełkl. , . J. ' ' cZDlJ .meco. . sledmlOgrodzkim kmjn i o jego cuda.ch, a bo nogl~asz .. Już. Jakby, na. pół zaczar?~ ~ Proszę, ~r~J pan ąaleJ ... :- ~awołała. DZle!C~ę podziękowało za gościnność, a. rozprawiano o panience, jakby z nieba spa.-,wa~e .•. ,~leglllJ~nOprlJ?~~J, lll?~h ten wło- Swoboda, gOSCla. opamIętała ZIll1~sz.anego le o~mowl,ło stanowczo. Zażądała swego dtej. c~ęKa,. !}le.czekadJuzeJ~ ~toz-~y t? ~yl? gospodarza. .. .' ',. ,koma, l{tórego - jak mówiła - jakiś \ - prz alo owalu. do bram sz -bko Tak póz. roI, ..... O.zy slyszy,s,z, .. Ja. k B11d meClęr- - .Gło~. ~w. 6J, ła~ka~a pa;Dl, mIlej bt'Znll czerwony zaprowadził do st'ajni. J' alc wich!r? _ p . ł C łbY' !)Jtwie~ pli\vi? ",.' , : ,. . od wszelkIeJ muzykI, IstnIejącej na całym M' d' . , < przJ:pomma e 8..-; 

<Oelba'roźkiwał ,śi~ W końcu i w szedł świecie -' odpowiedział z uśmiechem ił a . l0. Zlen,leC . wyszedł w celu, zawołn~Ia. ~a.m,. a ona:, ~gdzle pan?" • Od~o'WH1.~am do bram"'. . , " .:.. .. ." y położywszy lutni~ na stole, dodał _ ";{t8: sł~zby) dZlewcz§ tym~zasem, cl~kawe Jak !JeJ. ze ?a gorze, a ona oddaJe mt kom n .z Mlod YRozwoda W izdebce nagórz ' pod gościnną strzechą moją,! . J dZIecko, przygląd~l? SIę ws~ystklemu.p~l~celltem, abym odpl"owad~lł go do, staJ-l l y k .... " d 'l t k e n~e... . " j Rozwoda powl'omł, a z DIlH razem i Ur- Ul 1 dobrze opatrzy~ Rozkazywaln. Jakby 
8IY8ż,f.b8:·hałaSU,.tory na· oe. a , p. r.zerazlł N'- PrzemaWiaSZ pan, Jak gospodarz. 8zula, niosąc puhar winał z którego nie- w swoim wła,suym d~mu ale człowl'ek ehę," s u . EJ· . '. '. , " 16 znam pana. znaJ' oma 'l . , O lb . t' . ł . , ' . . . 

M. IOd .. Z. feniec zapisywalcóś pilnie do ksi • _. '. J ... ' t . t. t . d. . . ~I:l~l.a SIę tl1eco.. e a oCZekl-! me przjJq JeJ rozkazy l pr. zYJemma mu 
ki i u~~iechai'8j;; 'z zadowoleniem ~o _ C' es :mt u ańJ kgc.stPo. ~dr:em?... w.ałk z . ko~ml .na I?o~wórzu - z siwkiem było usłużyć pięknej pani ... 

" '.> .. '. • ,li." . ..••. • zyz o pa s a . Wleł za· .plę nej meznaJomeJ l z wron Pt·· . t 1> • l 
c~:w):U z lutll1~wr~ku ;~tanął wgłęb9kIej ........ Dziedzictwo po ojcu,.. . pana. . 'lm swego -. a rzc!e~ pa.~rzcle sarego - i.aJa a. n~RzyokDa, . wpatrując Sl~. w.za~yślenlU w Nlezn.ajoma widocznie zdumioną była tą ._ Racz ani z r ć b. . I U:sznla, śm18Jłłc 81~. - ~e mnli ~o~ samo zmrok zapadajacy.; o.d, .Olech. cenJa ude. rzał odpowiedziZ!, . . od rowadzil, ]. e~wo 1, a y m Clę. sa~ I było, - dodaJ'B:' - N?- pHw\Vsze Jej stowo wstrUijy~ '. Nagle: um!lkł::. Zewnątrz ode- - Gdzież sb- 'P cie~m i mo l (,ronę ~skazał:, ,Wleczor, "gd~łe p~m?n _ ld~.~ OlI! po schodael~f. ale zwał~8ię głosy, drzw; SIEJ ą~wor~yi! i do - Łaskawa.tIni, widz~;.. dzić. y g abyś pam powtOllllO zabł& .. łg~zle tan~ł bJeg~a Ja.k sare:nka, byla Juznn. pokOJU wszedł szczegolny, mespodzlewany -- Że nie jesteś pan tym kt&t'ego szn- S . I. . '. gorze, fi Ja dopIero na pIerwszych ,)1.c·ze· gość. Gospodarz wy~unąt si~ z zagłębie. kam.... . , !ogzaa. na mego" . . blacb. ,Kiedy n~sz pan powróciP czego Q-
'. zy znany1Jl pau Jesteś w DomkoW1e( na chmałaod mego? 
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-=====~~~~====================~================================~======~~~~======~--~==========~====~~============================~~~ -
na milion rubli. Serya ta ma trwać 6 lat. mi, 'który prowadzi pewna służą;ca przy 19u wirtemberskim. Nie mid on roboty w param' ewangelickiej _ 

. . k d' . starozakOnnych_ . (-) Jarmark wczoraJszy, Ja o prze ŚWlą· ulicy Kon$tautyn?wskiej.. . przybył do Berlina z zamial'em :Lwrócellla Zmarli w dniu 12 i 13gt'nduia: 
teczny, o?zn.aczal się niezwykłym ,l~~ch:m. (-jW Pa.radyzl: występuJe. obecnl~ Łowa- na siE'bie uwagi zaclwwl.1.niem. się !:lwo.J·am Katolicy, dzieci do ltlt· 10 t" 7.n""rło 18 w t~j 
"Przewazllle Jeanak kupowano ubrama 1 .0· rzystwo śplewakow tyrol6klCh Stleglera. d ł l . llł h ni wy liczbie chfopcówlO, dl!:lQwcz.j,t S;~ rloroslyeb. a: 'IN tej 
buw!' e. Wyroby stolarskie i sprz.§ty gaspo- Ma to być chór silny i dobrze wyćwiczony. prze pa acem cesars (lm. .. c w - liczhie męzczyzn -, kobiet S, & mia.no.wiClie: . 

l b dl U esar Wl'lh lm na.idowa~ sip. W sn. l\1o.lgo.rzata. Pawlak, lat S6, Marvanna. Bo.ro.wskll., lat d!J,rsIrie nie cieszyły się wie kim z ytem. c (-) Z Pabianic. Przedstawienie amator- pa. {C z e z ~ i. 11 "1'- 73, Józefa Marko.ni, la.t 72. • . 

(-) Targi łódzkie. Dowozy na stacyi to- skie dane w niedzieI~ na rzecz tamtejszej siedniej komnacie i wkrótce później ukazał Ewangielicy: dzieci dó lat l5.tn zmarło. 13, w tej 
warowej były· wczoraj małe. Sprzedano strah ogniowej ochotniczej, przyniosł~ d? ailil w oknie, gdzie był uroczyście powitany iczbie ch'ópuó\V 6, dr;iewczl/Jt 7; do.rosłyoh-, "Ił' tej 
100 korcy pszenicy po 6.95 i 100 korcy po chodu .okolo ,250 ts. .Na przedstawIemu przez publiczność. iCl'.bie mllzczyzn -, kobiet-, "miano\ł'ici!l:_ 
7.05' rs.; żyta 315 korcy po 5.05 rs. korze,c. było WIele osoh. z łJodZI. [)z' urdz' ewo 13 grudnia. (Ag .. północ.) starozakonni: dzieci do lat 15-to zmll.rl0 2, "Ił' tej 

Na St.arym Rynkubyl ... ~dobry .popyt.. (_) Z teatru. We czwartek. przed.sta- ..'.. .. licz~ie ch~opców 1. dziewosllłt 1; tloroB!rch l, w tej 

I '
u B l b hl h P e licl.bie męzczyzll 1, kobiet -, a mian.wicie: Sprzedano: pszenicy około 400 korcy po wioną będzie w teatrze Vic.t~ria ;vy.borna fr. le l wy u~ . y .powazne .roz.ruc y. :- - Goldberg Icek Chersz,lat 66. 

6.75 do 7.00. rs., .ży~a 150 korcy po 4.95 farsa Abrahamowicza "OddaJCIe ml zonę." fekt ruszczUCkl l mektórzy mm urzędmcy ~.~~~~~~~.~~~~~~!I!!!!!'!!!!!!!!!!!!!! 
do 5.05 rs., ]€dcZłnIema 350- korcy po 3.70 Role obsadzone Sf!! bardzo dobrze, ?astl:ę- ulegli tam zniewagom i są dotąd zatrzy
do 4.00 rs.; Owsa 120 korcy po 2.50 do cza się więc sposobność przepędZłtllla WIe" mywani przez ludność miejską. Oala ian-
2.70 rs. korzec. czoru wesoro; - . d' t l R k awiona 

. (-,-) Uprowadzenie dziecka. Trzyletnia ,,(_) [)ziś W teatrze, Victoria odb~dzie si~: arm:l~a zos a a,z u~~czu a wypr.. GiefdaWarszawska. 
córka stangreta Józefa, Rzeznickiego, stała przedstawienie amatorski.e l1arzec~ tow~rz:~- 1 do Blell .. Szczegol! bhzsze dotą.d mewi.a- 21l<lll.no:r.końClem giełdy. 
W towarzystwie chłopczyka z sąsiedztwa stwa dobroczynności. ROzpoczDle "Blbm- dome. Nleporządh wybuchły wskutek me- Za weksle kr61kolerminowI 
prze~ sklepemp. ~Iodrowa. OjcieG'~2iewcski,~'komedya w 1 akci~ Maryann.,; Gawa- sprawiedliwości władz. Wszyscy oficerowie lIa Berlin Z1l. 100 mr. 
częclaznaJ??tv~l SH:l opodal w bramIe do· lewlCza,poczem nastąpI "Mentor, kome-\ al'tyleryizałogi siumlańskiej podali się do " Londyn" . l L .. . 
rou p. Lubmsklego, gdy nagle otrzymał roz- dya w 3 aktach J. A. hr. Fredry. Ile I ., l d fi' k' d"l ." Paryz" 100 fr .. . 
ka\: zaprzęgania koni.· Nie przypuszczał, nam wiadomo, loźe i krzesła zostały wszyllt-; d!mlS~l, ae rzą. so JS l omowI przyJE;)- "Wiedeń" 100 II ..• 

aby, jego dziecku g~ozilo j:il.kie nie~ezpie- kie rozp~zedane; pozostało. niewie~e miejsc·. cia tej ,Pl:ośby... , . Za pilplary pańslwowe: 
czenstwo, pos. 'led! WlęC zaprzęga.c; WOW .. czas,. w ostatmch rzędach na pal te.rze 1 na ba. l-I CzardzuJ, 13 gr mIma. (Ag. poln.). DZJŚ Listy I.ikw

W
i<1. lir; ~ol.. . 

k k l d l, ROB. Poz. 8chouUla . . . jak opowiada chłopczyk zblii~la się Ja as konach. Zachęcamy, ,~szyst lC:- ourze zy-; o godzinie 4 po południu odbyło się w Listy ZIllI. Ziem. z 69 r. Ser l. 
kobieta niezuajoma, wzięła dZIewczlj;t~o za czących dobroczynnej ]~stytUCyI, do rozku-· Czardżuju otwarcie kolei zakaspijskiej. ." "." Ser. li do IV 
ręk.ę i uprowadziła z sobą,. Stało SIę to pienia pozostałych bIletów. Ze wzg:lęd u, . ' . t b 1- t' {,lsty Zaat. M. War.z. ij"r l 

. . d . . l'd .. . : Pierwszy pOCIąg pOWI any Vi. na. s aCYli . . . II zeszłe] soboty wczesnym WIeczorem, a o- na cel przedstawleuJa, taZ e llIJcJsce,za i .. . '.. ."".J" lH 
tychcz. as dziecka uprowadzonego nie odna~ które zapłacono mOże być uważanem za; przez.. władze hucharskle, wraz z wysJanm- " )J ." "IV 

' 'I ., d" k' b . " 1l . J! " leziono. honorowe. ,Idem emlfll. l czar zUJs lin eglem na cze- !>iatl ZasL M . .r.udy;j cer. l 
.(-) Fałs~y~a poy!?ska. PrzedkiIk.u~n~a~ Onegdaj w.ie.c~ol'em odbyła. się. pt:óba ~~-,le. W uroczystości uc:estniczyli: naczelny n.. .. "lU 

nH.v:ą~omllJehśmy,lz szkoła. dla dZIeCI 1.0- neralUll. z dZ1SI~JSzego prz~dstawlellla: P10~ ł budowniczy generał AUlenkow, dyplomaty- » 'Giełda 'Serliń;ka. 
botmkowJ)l'żY.labl'ycep.Meyem zos~a~a ba. ta odbyła SIę wpl'!lwdzle z przeszl:oda-, czu agent rosyjski Czarykow, reprezentant Banlrnot.y rosyjskie :r.I\rnz. • 
czasowo zamkniętą, z powoda ospy. Z 101- mi - a gIównl1l z Dlch był brak śWIatła" ,y .•.. , I'· k' ź "na (lo.9t. 
cyatywy ludzi nie zdają.cych sobie spra.wy gd;ż na klucz od komórki, gdzie umi~sz-; generał.gubernatora turl~estans {lego . SHJ, ~. Wek~le nB Warszo.we kro 
z przekręcania faktów, powstała pogłoska, czon.v jest gazometr, czekano ąo .godzllly, Kautakuzen, generałOWIe Komarow .1 Ko- >I l'et,ers!lIlrg kro 
jakoby z powodu ospy zamkniętlll została dziewiątej, - jednakże po US?nlęCIll P;'ZC- !zielski, ugent dyplollll.1.tyczny Lesaar l oko- . "Londyn dl. 
szkoła filologiczna p. Mejera. Doszło to szkód, próba szla ju.ż składllle do konca"ło 200 osób· wezwanych ze wszystkich zit-" Sr 
do wiadomości utrzymują?ego szkołę filolo- dajtlc 1'ękojm~ę,że 1 pod wz~l©~em ~l.t:t~·1 mieszkalych' punktów kraju zakaspijskiego, ~: Wi~deń kro 
giczntl p. M., który prOSIł nas o sprosto- styczno-technIcznym przedstawIeme dZlsleJ'i. l' ·b· o·h .. l . d U t ś6 Dyskonto J.rywal.ne 
wanie fałszywej pogłoski, czemu Diniejsze~ sże powiedzie się dobrze. Idźcież zatem i.a w. !cz, leo ICWJe~ all1. roc7.ys o 
stało się zadość. _ bawcie się! przeCIągnIe Sllil trzy dm. Gielda Londyńska. 

( ) O d ' . d'l d . . d' (A 'ł) D WekBlenl\. Pet,ersllllrg . ~ spa sro ze naw~e ZI a 1'0 zmę. me- Wiedeń, 13 gru ~la. .. g. po II: epu' Dyskonlo 4 
Jal.nego A:-endt!"" m~Js~raśln,sar&kIego. 1{" R.ON Ui. A taci bułgul'scy ud::t.JfJl Sllil do BerllOa z na-

z dllla 13 L. ~nilll' 
• .•.. _-__ ... 1 __ _ 

5280 
10.67 

·42~50 
8520 

9.','15 
99-

.llfJO.76 
lO(J.7ó 
99.'10 
98.70 
nfl.óo 
08.50 
!lo.50 
U5,5O 
95.31) 

189.;)0 
li;'l._ 

l8'l.75 
htl.óO 
187.25 
20.38 
2:".23 

161.45 . 
lP}. 

53.20 
10. ił 
4275 
86.-

I !J·HO 
08.75 

\

100.60 
100.60 
99.70 
98.1>0 
98.46 
11840 

.-.-
--.... -

181190 
188 V5 
HI8S0 
188.20 
18660 
20.37 
20.22tr, 

16LI.1i 
S3/. 

MIal on sIedm1Oro .dz~eCl, zkt~rych ~o. KRAJOWA J ZAGRANICZNA. IdZie jtL prywatnego posłuchania u hrabiego I 
tychczas pochował- pIęCIOro, • a mIędzy me· .. .'... ·.Z· p .. t.. r tak obo-
mi najstarszą.14,letnią córkę. Pozostałe Warszawa. Ciq,gnienie loteryi klasy- BIsmarka, . m.yza o l Z) ma I .' . 

dwoje dzieci również znajdują się w nie- cznej. W czwartym dniu ciągnienia5-ej 'j'i}tną odpOWiedź, ze prawdopo~obme z Bel. 
LISTA PRZYJEZDNYCH 

beżpieczeństwie życia, . ana dobitl{ę ojciec klasy 147·ej lotel'yi klasyc;;nej, główniejsze; lina wrócl1l I)a Wiedeń do kraJU. 
sam zachorował 11'a tę straszną chol'()hę· wygrane padły jak następuje: Nr 3735 
Matka z rozpaczy prawie skamieniała. t~k, wygrał 1'S. 20,000 u kolektorki Dq,bl'Ow
źe już płakać nie może. Slusarz pomIemo- skiej w Warśzawie,· nr 13504 rs. 10jOOO.li HANDLOWE. 
ny pracował do ostatniej chwili w zakl~- kolektora. Klejna w Warszawie, nr 936 :s. .. .. . 
dach scheiblerowskicb. '. Rodzina pp. Schel- 2,OOOukol~ktora Bawoliktt w .Wll:l'szaw!e? I Berlin; 13grlidriia. Skłonność do spI'ze
bl:l'ó:" pogrzebała· SWOIm kosztem zmarłe nr 1.1666 rs: 2,000 u kolektorkt PIaseckIej daży przeważała tak mocn'o. nagi~łd~ie 
dZIeCI. . . ·w W ~l'Sza:WIe, . ~r 11042 . 1'S. ~,OoO u kole-· dzisiejszej, .7.e kurs~ w.szyst~lCh 'pa~)lerow 

{-) Kr~dzleze. W sobo~I:L oko~o10 go~ ktorkI BUJaIsklej wWarsz.awle, nr~ 13649 spadły mniej lub wlęcel.Austryar1{]e ak. 
uzmy . wI~czore~· skradzlOnopIekar~ow~ rs. lOOOu 4:ołektora Salmgera w. War. i cye kredytowe straciły około 3 fi. Zna
Ste?~eIOWl . ko~}a . wałacha z. za~kUl~teJ sza",:ie. .. ... . . czniejszej zniżce ulpgly ta~{~e ak~ye ban
St~JDl. D~ledzł.nca strzegł ~z?jny ple~, Jest P2~kny JlroJekt; Pan Wlesl.ołowskl, u.ta- ków krajowych, szczególmeJ udzlaly d~
wI~c.pode]rzenIe, że kra.dzl~z spełlllł zło- lentow~ny malarz ~arszawskl, ma.zallll.ar skontowo.komandyto~c.. Wielką by~a d'llŚ 
~ZIf!J domowy, zapewne jakIŚ dawny slu- urzll:d~lćbardzo pozyt~czny zakład., a mla- podaż pożyczek rosYJsktch z wszystkICh la~, 
zący.. .. ... nOWICle sp~cyalny dZIał nau.czama pracr niet.vlko, jak dotychczas, ze strony publ!. 

W medzlel§ zakradł Slę złodZIej do 5k~ec artystycznej z zakresu sztukI stosowaneJ' czności prywatnej lecz także ze strony 
pu .wikt:ualó~ w ~~mu. F~'anz'a p~zy ulICY Obok teoryi stylów, w zaklad.tie tym ma zniżkowców. Ku;sy pożyczek rosyjskich 
DZielneJ. Kradzlez .. Slę Jednak Ule :udała być t.ra-kt.owan'b ko.l?pozycya ry~~nkowa, obniż.Yły się :!Inacznie, ruble spa~ły? 3/4 
tym razem, a złodZIej został porządme wy· odpOWIedJ1la dla roznych rodzaJow< rze~ m. >W drugiej polowieczynnoścl .glełda 
tuzowany.. . miosł..,... byla spokojniejszą, .lecz poprawy.mem.o-

(-) Handel psamI. Przed kilku dniami - PlOtrkow. Zebl'ome ogo/ne czlonlww żnabyło zauważyć. Przygnębiająco od-
ZgiDI!~ piesek . pokojowy. W~aśeicie], po- towarzystwa.dobroczynn.ości, odłożonem zo- działywały depe.sz.e o slab~m. ~sposobienju 
s!ukuJąc zguby, wpadL na ślao handlu I~' stało do dnIa 19 ~ru.dDJa r. b. . . giełdy londyńskleJ,szc~egol.mej d~a p~ple. 
-N~tnie zapytanie nie byJ:ó odpowie. Dwa jll"zedstawzema . amatorskze n~ do: rów rosyjskich. N a gIełdzJe zbozowe;) u-

dzi, bo Oelba tyleż wiedział, co i ona. . chód st~.a~y, od~yły Sl~ przy pelneJ sah sposobienie wzmocnił.o ~ię znacznie. Noto
teatralnej l przymosly wcale pokaźny do., wauia pszenicy podnIeSIOno o .1/2 m. nastę~ 

* ... :t<' .* chód. , . I pnie znowu o 1/'1.-1 mhrkę, zyto zyskało 
Tymczas~m R .. · ozwoda podążał z~niezna. .Nommacya • . ęekretarz~m wyd.zlałn kry-. 1/,,_3/4 m. . 

krocz ł zwól-' mmalnego, w' J;llotrkowskllll są.dZle olnęgo-j Bl}rlln, 13 grudnia. Bilel.y hanku. rO"J:Jsk~f'go jomą do Dómkowa. Konie Y y wyro, został Illlanowanym p. M. J. Ozere~ '189.30; EDI. list,y zastawno 58.50,.40'0 list,) !Jlrwlf~n-
na. dieJ' ew dotychczasowy podsekretarz mo. oyjne 5460, 5·', oożyczlm WSChO(!Ola. ,II <\'" 56.~0, 

- Oq pani nie jesteś znuźon~? - za- . ' . d . HI emisyi 5750, 4,0}0 pożyrJ7.łtn 7. 1880 r.8220, 5 1/0 pytał mło.dzian. '.. .. SkH'lWskI~g? ,są u wOJennego: " list,y zastawne ro.syjskie 9480, kupony r:,,1~A 32L25, 
h • ś - Śmegl. Zarządy tutejszych drog ze- 5% poiyc .. lra j)rorniowa 1. 1864 ro.lm 139.70, f,Ąl!fl.~ t 

- Jeżeli pan zec cesz,. mozemy SI~ CI- laznych otrzymały od zarzi!du dróg' .połu. 1866 r. 131.25; Il.keye I:anltll III1.THllowego 82.0'), dJ
gać,a mój Wietrzyk . zdą.ży za.~!l.ńskim dniow(l.zachodnich zawiadoniienie o wstrzy~ akontowego 72.50, dr. zeL wa.rsz ~I"II. 298.~0 ak~ 
wronym, pOlnimo, iż cały dzień Jest na· . .. . . . cye kretlyl(" .. " 9.usj,ryackte 481.00,llnjnm.'''1l. p/JzyClzka 

• .i znać maDlU ruchu na czas Dleog~a~lCzony, z p~- rosyjska 95.40, 601. renlnr,.,ayj.I," 108.60, rly"konto 
nogach - odpowiedziała odważme wodu ogromnych zasp śmeznych na galt· 4 0/0' nr:;wat.nR 35's OJ.. 
bylo,że prawdę mówi. cyjsldej kolei KaroJa:Ludwika. Londyn, 13 grudnia. Konsole 100131i6' Pozyczka 

;..... . Cały dzień na siodle? rosyjska. f. 1873 r.941/2, .. 
-'- Dzisiaj . nie... Jechałam również po- Warszawa, 13 grudnia. Targn" piann Witkuw"kle-

ROZMAITOŚCI. go. PszenioasIn. i <)1',1. --:---., pstr" hlohra:--
wozem. • _, biała __ 685, wy),or?wa 705-765: 7."rto Uśmiechają,c Rję figlarnie, . spojrzała mu wyborowe 500-535 śreume _-'-__ , wadll 
prostó w oczy, mówiąc:·. . * Fałszowanie drogich metal ów znane b;lo i we ___ o j\lczmi~ń'2 i 4-orzęd. _ . .:.. __ , owies 285 

..,.:. Radbvś pan dowiedzieć się, kto je- w staroiytności.'NiedaWDo. w E!PP?!e znale7.~olly -315, grylm----, rzepik letni~.-, zimowy _ 
stel)"}? J. Zllstal~w pohliżu dawnych Teb zwoJ pargarrw, u, _. rzepak raps zim .. ___ .-'-. gro.oh Po.ln~ _~ ___ , 

. zktó.rego. wyo7:v tano, i.z stal·ozytll1.· egipcyanie .u- f j k 
. h . łb' .l d I !lukr.---- aso a ':':'':''~-, Zlemnla l --NI'e prZ·eCZA te·mu c CIa ynl· wJe- mI'ell' =yrabiać rozn. WIte. prze mlOtJ' .. Z meta owo ' k '.j . " 

- "",' -. ." -- za korzec; . 8SzB. Jng ann ---, JQ>lZ-
dzieć, kogo mam .wspominać. tańszych, którenast~pUle sprzedawah za zlote l mianna ----.gryc~,ana [l'"uba __ .:._ 

- Dziecko stron bardzo dalekich ...:.. cu- srel!rn~ir MaleL Umarł W tych dniach 86 letni -- za pUtt. Dowie7.icinl) pqr.enicy 1,000, żyta 
k . I 1 500, .1\:czmienia ;..;., o.wsa 200, grochu poLnego dzoziern ę... dziekan angielskich dyplo.matów, sir Ale_snur er _ korcy. 

- Znać .po wymowie, że !pieszkałaś pa- Ma.let hr1y minister Wielldej Brytallii w Franl~- Warszawa,· 13 grudn,·a. OkoIW)",a 780/0 ~. nkcyz~ po . . Al k furcjd. O~tatni6 Jata przepędzit w Paryżu, g.<ll'ae. I, .. Q 'b nipollli~dzy CUdZO:lleroCaml. e wsza mial sobie zlecone wazne dJ"Plomntymme ml"y~. Je. [lUfo. Stosunek garnca dr, wia<1rR 100-307 1/2 , ITurt,. 
jesteś czeszką? Należał on do je<1nej zestn.rszych rodzin w Anglii: skład za wiadro ko.r. 8026---, 1':0. garn. 26~-

- Po ojCU. Matka była polką. . protoplasta jej baron Malet był towarzyszem brum -. SZJnki za wiadro ko.P' 814.8--, y.a gal"OlO" 
_ PrzYJ'eżdżasz pani z panem Z. bynkIe!n Wilhelma Zdo.bywcy.. ,. kopiejek 265-- (z !Iod. un wY.Bchn. 2%1. 

B l l * Zbiór pięknych rycin po Oskarze SOs~lOwslnm! Berlin, 13 grudnia. Pszemoa .150-170, ~a 
uchowcem? - zawola i pomImowo Ole , d l l' h b tel borfl1 gr. 159~/., na cz. l.p 168'/2' Zyto 128.-1..3 nabył podobno Je en z po S tlC O ywa 1 gu • 

wstrzymał konia. podolski.ej. na gr. 1313/41 no. cz. lp 134. ,'. 
PIzypuszczenie ·to: było mu nader nie· * Gwaltowne burze, Rzal~i~Cle \V c1nin ~ h .. m. Londyn, 11 grudnia.Cuk16r rravana N~.:2 .llo.mI-

. na. całym pólnoco. zachodzie Europy, zrządzIly wlOl- nalnie 12, cuki.er hnrakowy III/s, sPo.koJme. 
przy]emnem. kie spusto.szenia i przerwały na znacznych prze- Liverpool 1l grudnia. ~praw07.dn.nio P"""'Iltl<owl'. 

- Ozy pan wiesz o tem na pewno, czy Btrzeniach komunikf\cYll telegraficznI!,. PrzJPuR7.('.znl"J' ohrót 8,000 bel; stale. Dzienny do.. 
tylko zgadujesz? ~ zapytała. wóz 3,000 bel. . ..' . 

- Dom\'ślam sil'. A wipc to prawda? LiverpDolll grudnia. Sprawozdame lWJ1Cowp.(Jhro! 
P J ..,. 11 T E l E G R II M V· 12,OOn hel, z t.e~,. T1>; Rl'okulacy\} I.WjWÓ1. 2,001) ],,,1. 

anZbj'niek jest ojcem pani? . Ił ni • Bez zmiany. Mlddhng amerykauska na dostawę 
Wesoły, swobodny śmiech dał SH~ zno- niżej. 

wu słyszeć jak poprzednio, w twierdzy. Berlin, 13 grudnia. (Ag. póln.). Człowiek, New-York, 11 grudnia. Bawełna 91/2. \" N. Or-

Wjdocznie zapytanie· l' z"warte w niem b" k .. 1::e:ar;;,;,).:o~91;./8;..'~~~~~~~~~~~~~~ 
fi aresztowany wczoraj za roz Ime amIemem 

przypuszczeniE', bardzo ją bawiło. okna w pałacu cesarskim, jak się okazał?, 
(DalszlI ciqg nastąpi). jest podmajstrzym ślusarskim. Nazywa Sl~ 

Boenicke i pochodzi z Salcburga, w okrę-! 

DZIENNĄ STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Małżeiistwa zawarte "\V dnilt 12 i 13 grudnia: 
W parafii katolickiej --. 

Hotel Polski. Lubelski z Warszawy, Tanb
wuriel z Warszawy, Krajewski z Warsy;awy, Ro· 
wicki z Warszawy, Jaffe l!: Warszawy, Gnoiński r; 
:t~czy{lr· 

n rmo 
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-=====~~~~====================~================================~======~~~~======~--~==========~====~~============================~~~ -
na milion rubli. Serya ta ma trwać 6 lat. mi, 'który prowadzi pewna służą;ca przy 19u wirtemberskim. Nie mid on roboty w param' ewangelickiej _ 

. . k d' . starozakOnnych_ . (-) Jarmark wczoraJszy, Ja o prze ŚWlą· ulicy Kon$tautyn?wskiej.. . przybył do Berlina z zamial'em :Lwrócellla Zmarli w dniu 12 i 13gt'nduia: 
teczny, o?zn.aczal się niezwykłym ,l~~ch:m. (-jW Pa.radyzl: występuJe. obecnl~ Łowa- na siE'bie uwagi zaclwwl.1.niem. się !:lwo.J·am Katolicy, dzieci do ltlt· 10 t" 7.n""rło 18 w t~j 
"Przewazllle Jeanak kupowano ubrama 1 .0· rzystwo śplewakow tyrol6klCh Stleglera. d ł l . llł h ni wy liczbie chfopcówlO, dl!:lQwcz.j,t S;~ rloroslyeb. a: 'IN tej 
buw!' e. Wyroby stolarskie i sprz.§ty gaspo- Ma to być chór silny i dobrze wyćwiczony. prze pa acem cesars (lm. .. c w - liczhie męzczyzn -, kobiet S, & mia.no.wiClie: . 

l b dl U esar Wl'lh lm na.idowa~ sip. W sn. l\1o.lgo.rzata. Pawlak, lat S6, Marvanna. Bo.ro.wskll., lat d!J,rsIrie nie cieszyły się wie kim z ytem. c (-) Z Pabianic. Przedstawienie amator- pa. {C z e z ~ i. 11 "1'- 73, Józefa Marko.ni, la.t 72. • . 

(-) Targi łódzkie. Dowozy na stacyi to- skie dane w niedzieI~ na rzecz tamtejszej siedniej komnacie i wkrótce później ukazał Ewangielicy: dzieci dó lat l5.tn zmarło. 13, w tej 
warowej były· wczoraj małe. Sprzedano strah ogniowej ochotniczej, przyniosł~ d? ailil w oknie, gdzie był uroczyście powitany iczbie ch'ópuó\V 6, dr;iewczl/Jt 7; do.rosłyoh-, "Ił' tej 
100 korcy pszenicy po 6.95 i 100 korcy po chodu .okolo ,250 ts. .Na przedstawIemu przez publiczność. iCl'.bie mllzczyzn -, kobiet-, "miano\ł'ici!l:_ 
7.05' rs.; żyta 315 korcy po 5.05 rs. korze,c. było WIele osoh. z łJodZI. [)z' urdz' ewo 13 grudnia. (Ag .. północ.) starozakonni: dzieci do lat 15-to zmll.rl0 2, "Ił' tej 

Na St.arym Rynkubyl ... ~dobry .popyt.. (_) Z teatru. We czwartek. przed.sta- ..'.. .. licz~ie ch~opców 1. dziewosllłt 1; tloroB!rch l, w tej 

I '
u B l b hl h P e licl.bie męzczyzll 1, kobiet -, a mian.wicie: Sprzedano: pszenicy około 400 korcy po wioną będzie w teatrze Vic.t~ria ;vy.borna fr. le l wy u~ . y .powazne .roz.ruc y. :- - Goldberg Icek Chersz,lat 66. 

6.75 do 7.00. rs., .ży~a 150 korcy po 4.95 farsa Abrahamowicza "OddaJCIe ml zonę." fekt ruszczUCkl l mektórzy mm urzędmcy ~.~~~~~~~.~~~~~~!I!!!!!'!!!!!!!!!!!!!! 
do 5.05 rs., ]€dcZłnIema 350- korcy po 3.70 Role obsadzone Sf!! bardzo dobrze, ?astl:ę- ulegli tam zniewagom i są dotąd zatrzy
do 4.00 rs.; Owsa 120 korcy po 2.50 do cza się więc sposobność przepędZłtllla WIe" mywani przez ludność miejską. Oala ian-
2.70 rs. korzec. czoru wesoro; - . d' t l R k awiona 

. (-,-) Uprowadzenie dziecka. Trzyletnia ,,(_) [)ziś W teatrze, Victoria odb~dzie si~: arm:l~a zos a a,z u~~czu a wypr.. GiefdaWarszawska. 
córka stangreta Józefa, Rzeznickiego, stała przedstawienie amatorski.e l1arzec~ tow~rz:~- 1 do Blell .. Szczegol! bhzsze dotą.d mewi.a- 21l<lll.no:r.końClem giełdy. 
W towarzystwie chłopczyka z sąsiedztwa stwa dobroczynności. ROzpoczDle "Blbm- dome. Nleporządh wybuchły wskutek me- Za weksle kr61kolerminowI 
prze~ sklepemp. ~Iodrowa. OjcieG'~2iewcski,~'komedya w 1 akci~ Maryann.,; Gawa- sprawiedliwości władz. Wszyscy oficerowie lIa Berlin Z1l. 100 mr. 
częclaznaJ??tv~l SH:l opodal w bramIe do· lewlCza,poczem nastąpI "Mentor, kome-\ al'tyleryizałogi siumlańskiej podali się do " Londyn" . l L .. . 
rou p. Lubmsklego, gdy nagle otrzymał roz- dya w 3 aktach J. A. hr. Fredry. Ile I ., l d fi' k' d"l ." Paryz" 100 fr .. . 
ka\: zaprzęgania koni.· Nie przypuszczał, nam wiadomo, loźe i krzesła zostały wszyllt-; d!mlS~l, ae rzą. so JS l omowI przyJE;)- "Wiedeń" 100 II ..• 

aby, jego dziecku g~ozilo j:il.kie nie~ezpie- kie rozp~zedane; pozostało. niewie~e miejsc·. cia tej ,Pl:ośby... , . Za pilplary pańslwowe: 
czenstwo, pos. 'led! WlęC zaprzęga.c; WOW .. czas,. w ostatmch rzędach na pal te.rze 1 na ba. l-I CzardzuJ, 13 gr mIma. (Ag. poln.). DZJŚ Listy I.ikw

W
i<1. lir; ~ol.. . 

k k l d l, ROB. Poz. 8chouUla . . . jak opowiada chłopczyk zblii~la się Ja as konach. Zachęcamy, ,~szyst lC:- ourze zy-; o godzinie 4 po południu odbyło się w Listy ZIllI. Ziem. z 69 r. Ser l. 
kobieta niezuajoma, wzięła dZIewczlj;t~o za czących dobroczynnej ]~stytUCyI, do rozku-· Czardżuju otwarcie kolei zakaspijskiej. ." "." Ser. li do IV 
ręk.ę i uprowadziła z sobą,. Stało SIę to pienia pozostałych bIletów. Ze wzg:lęd u, . ' . t b 1- t' {,lsty Zaat. M. War.z. ij"r l 

. . d . . l'd .. . : Pierwszy pOCIąg pOWI any Vi. na. s aCYli . . . II zeszłe] soboty wczesnym WIeczorem, a o- na cel przedstawleuJa, taZ e llIJcJsce,za i .. . '.. ."".J" lH 
tychcz. as dziecka uprowadzonego nie odna~ które zapłacono mOże być uważanem za; przez.. władze hucharskle, wraz z wysJanm- " )J ." "IV 

' 'I ., d" k' b . " 1l . J! " leziono. honorowe. ,Idem emlfll. l czar zUJs lin eglem na cze- !>iatl ZasL M . .r.udy;j cer. l 
.(-) Fałs~y~a poy!?ska. PrzedkiIk.u~n~a~ Onegdaj w.ie.c~ol'em odbyła. się. pt:óba ~~-,le. W uroczystości uc:estniczyli: naczelny n.. .. "lU 

nH.v:ą~omllJehśmy,lz szkoła. dla dZIeCI 1.0- neralUll. z dZ1SI~JSzego prz~dstawlellla: P10~ ł budowniczy generał AUlenkow, dyplomaty- » 'Giełda 'Serliń;ka. 
botmkowJ)l'żY.labl'ycep.Meyem zos~a~a ba. ta odbyła SIę wpl'!lwdzle z przeszl:oda-, czu agent rosyjski Czarykow, reprezentant Banlrnot.y rosyjskie :r.I\rnz. • 
czasowo zamkniętą, z powoda ospy. Z 101- mi - a gIównl1l z Dlch był brak śWIatła" ,y .•.. , I'· k' ź "na (lo.9t. 
cyatywy ludzi nie zdają.cych sobie spra.wy gd;ż na klucz od komórki, gdzie umi~sz-; generał.gubernatora turl~estans {lego . SHJ, ~. Wek~le nB Warszo.we kro 
z przekręcania faktów, powstała pogłoska, czon.v jest gazometr, czekano ąo .godzllly, Kautakuzen, generałOWIe Komarow .1 Ko- >I l'et,ers!lIlrg kro 
jakoby z powodu ospy zamkniętlll została dziewiątej, - jednakże po US?nlęCIll P;'ZC- !zielski, ugent dyplollll.1.tyczny Lesaar l oko- . "Londyn dl. 
szkoła filologiczna p. Mejera. Doszło to szkód, próba szla ju.ż składllle do konca"ło 200 osób· wezwanych ze wszystkich zit-" Sr 
do wiadomości utrzymują?ego szkołę filolo- dajtlc 1'ękojm~ę,że 1 pod wz~l©~em ~l.t:t~·1 mieszkalych' punktów kraju zakaspijskiego, ~: Wi~deń kro 
giczntl p. M., który prOSIł nas o sprosto- styczno-technIcznym przedstawIeme dZlsleJ'i. l' ·b· o·h .. l . d U t ś6 Dyskonto J.rywal.ne 
wanie fałszywej pogłoski, czemu Diniejsze~ sże powiedzie się dobrze. Idźcież zatem i.a w. !cz, leo ICWJe~ all1. roc7.ys o 
stało się zadość. _ bawcie się! przeCIągnIe Sllil trzy dm. Gielda Londyńska. 

( ) O d ' . d'l d . . d' (A 'ł) D WekBlenl\. Pet,ersllllrg . ~ spa sro ze naw~e ZI a 1'0 zmę. me- Wiedeń, 13 gru ~la. .. g. po II: epu' Dyskonlo 4 
Jal.nego A:-endt!"" m~Js~raśln,sar&kIego. 1{" R.ON Ui. A taci bułgul'scy ud::t.JfJl Sllil do BerllOa z na-

z dllla 13 L. ~nilll' 
• .•.. _-__ ... 1 __ _ 

5280 
10.67 

·42~50 
8520 

9.','15 
99-

.llfJO.76 
lO(J.7ó 
99.'10 
98.70 
nfl.óo 
08.50 
!lo.50 
U5,5O 
95.31) 

189.;)0 
li;'l._ 

l8'l.75 
htl.óO 
187.25 
20.38 
2:".23 

161.45 . 
lP}. 

53.20 
10. ił 
4275 
86.-

I !J·HO 
08.75 

\

100.60 
100.60 
99.70 
98.1>0 
98.46 
11840 

.-.-
--.... -

181190 
188 V5 
HI8S0 
188.20 
18660 
20.37 
20.22tr, 

16LI.1i 
S3/. 

MIal on sIedm1Oro .dz~eCl, zkt~rych ~o. KRAJOWA J ZAGRANICZNA. IdZie jtL prywatnego posłuchania u hrabiego I 
tychczas pochował- pIęCIOro, • a mIędzy me· .. .'... ·.Z· p .. t.. r tak obo-
mi najstarszą.14,letnią córkę. Pozostałe Warszawa. Ciq,gnienie loteryi klasy- BIsmarka, . m.yza o l Z) ma I .' . 

dwoje dzieci również znajdują się w nie- cznej. W czwartym dniu ciągnienia5-ej 'j'i}tną odpOWiedź, ze prawdopo~obme z Bel. 
LISTA PRZYJEZDNYCH 

beżpieczeństwie życia, . ana dobitl{ę ojciec klasy 147·ej lotel'yi klasyc;;nej, główniejsze; lina wrócl1l I)a Wiedeń do kraJU. 
sam zachorował 11'a tę straszną chol'()hę· wygrane padły jak następuje: Nr 3735 
Matka z rozpaczy prawie skamieniała. t~k, wygrał 1'S. 20,000 u kolektorki Dq,bl'Ow
źe już płakać nie może. Slusarz pomIemo- skiej w Warśzawie,· nr 13504 rs. 10jOOO.li HANDLOWE. 
ny pracował do ostatniej chwili w zakl~- kolektora. Klejna w Warszawie, nr 936 :s. .. .. . 
dach scheiblerowskicb. '. Rodzina pp. Schel- 2,OOOukol~ktora Bawoliktt w .Wll:l'szaw!e? I Berlin; 13grlidriia. Skłonność do spI'ze
bl:l'ó:" pogrzebała· SWOIm kosztem zmarłe nr 1.1666 rs: 2,000 u kolektorkt PIaseckIej daży przeważała tak mocn'o. nagi~łd~ie 
dZIeCI. . . ·w W ~l'Sza:WIe, . ~r 11042 . 1'S. ~,OoO u kole-· dzisiejszej, .7.e kurs~ w.szyst~lCh 'pa~)lerow 

{-) Kr~dzleze. W sobo~I:L oko~o10 go~ ktorkI BUJaIsklej wWarsz.awle, nr~ 13649 spadły mniej lub wlęcel.Austryar1{]e ak. 
uzmy . wI~czore~· skradzlOnopIekar~ow~ rs. lOOOu 4:ołektora Salmgera w. War. i cye kredytowe straciły około 3 fi. Zna
Ste?~eIOWl . ko~}a . wałacha z. za~kUl~teJ sza",:ie. .. ... . . czniejszej zniżce ulpgly ta~{~e ak~ye ban
St~JDl. D~ledzł.nca strzegł ~z?jny ple~, Jest P2~kny JlroJekt; Pan Wlesl.ołowskl, u.ta- ków krajowych, szczególmeJ udzlaly d~
wI~c.pode]rzenIe, że kra.dzl~z spełlllł zło- lentow~ny malarz ~arszawskl, ma.zallll.ar skontowo.komandyto~c.. Wielką by~a d'llŚ 
~ZIf!J domowy, zapewne jakIŚ dawny slu- urzll:d~lćbardzo pozyt~czny zakład., a mla- podaż pożyczek rosYJsktch z wszystkICh la~, 
zący.. .. ... nOWICle sp~cyalny dZIał nau.czama pracr niet.vlko, jak dotychczas, ze strony publ!. 

W medzlel§ zakradł Slę złodZIej do 5k~ec artystycznej z zakresu sztukI stosowaneJ' czności prywatnej lecz także ze strony 
pu .wikt:ualó~ w ~~mu. F~'anz'a p~zy ulICY Obok teoryi stylów, w zaklad.tie tym ma zniżkowców. Ku;sy pożyczek rosyjskich 
DZielneJ. Kradzlez .. Slę Jednak Ule :udała być t.ra-kt.owan'b ko.l?pozycya ry~~nkowa, obniż.Yły się :!Inacznie, ruble spa~ły? 3/4 
tym razem, a złodZIej został porządme wy· odpOWIedJ1la dla roznych rodzaJow< rze~ m. >W drugiej polowieczynnoścl .glełda 
tuzowany.. . miosł..,... byla spokojniejszą, .lecz poprawy.mem.o-

(-) Handel psamI. Przed kilku dniami - PlOtrkow. Zebl'ome ogo/ne czlonlww żnabyło zauważyć. Przygnębiająco od-
ZgiDI!~ piesek . pokojowy. W~aśeicie], po- towarzystwa.dobroczynn.ości, odłożonem zo- działywały depe.sz.e o slab~m. ~sposobienju 
s!ukuJąc zguby, wpadL na ślao handlu I~' stało do dnIa 19 ~ru.dDJa r. b. . . giełdy londyńskleJ,szc~egol.mej d~a p~ple. 
-N~tnie zapytanie nie byJ:ó odpowie. Dwa jll"zedstawzema . amatorskze n~ do: rów rosyjskich. N a gIełdzJe zbozowe;) u-

dzi, bo Oelba tyleż wiedział, co i ona. . chód st~.a~y, od~yły Sl~ przy pelneJ sah sposobienie wzmocnił.o ~ię znacznie. Noto
teatralnej l przymosly wcale pokaźny do., wauia pszenicy podnIeSIOno o .1/2 m. nastę~ 

* ... :t<' .* chód. , . I pnie znowu o 1/'1.-1 mhrkę, zyto zyskało 
Tymczas~m R .. · ozwoda podążał z~niezna. .Nommacya • . ęekretarz~m wyd.zlałn kry-. 1/,,_3/4 m. . 

krocz ł zwól-' mmalnego, w' J;llotrkowskllll są.dZle olnęgo-j Bl}rlln, 13 grudnia. Bilel.y hanku. rO"J:Jsk~f'go jomą do Dómkowa. Konie Y y wyro, został Illlanowanym p. M. J. Ozere~ '189.30; EDI. list,y zastawno 58.50,.40'0 list,) !Jlrwlf~n-
na. dieJ' ew dotychczasowy podsekretarz mo. oyjne 5460, 5·', oożyczlm WSChO(!Ola. ,II <\'" 56.~0, 

- Oq pani nie jesteś znuźon~? - za- . ' . d . HI emisyi 5750, 4,0}0 pożyrJ7.łtn 7. 1880 r.8220, 5 1/0 pytał mło.dzian. '.. .. SkH'lWskI~g? ,są u wOJennego: " list,y zastawne ro.syjskie 9480, kupony r:,,1~A 32L25, 
h • ś - Śmegl. Zarządy tutejszych drog ze- 5% poiyc .. lra j)rorniowa 1. 1864 ro.lm 139.70, f,Ąl!fl.~ t 

- Jeżeli pan zec cesz,. mozemy SI~ CI- laznych otrzymały od zarzi!du dróg' .połu. 1866 r. 131.25; Il.keye I:anltll III1.THllowego 82.0'), dJ
gać,a mój Wietrzyk . zdą.ży za.~!l.ńskim dniow(l.zachodnich zawiadoniienie o wstrzy~ akontowego 72.50, dr. zeL wa.rsz ~I"II. 298.~0 ak~ 
wronym, pOlnimo, iż cały dzień Jest na· . .. . . . cye kretlyl(" .. " 9.usj,ryackte 481.00,llnjnm.'''1l. p/JzyClzka 

• .i znać maDlU ruchu na czas Dleog~a~lCzony, z p~- rosyjska 95.40, 601. renlnr,.,ayj.I," 108.60, rly"konto 
nogach - odpowiedziała odważme wodu ogromnych zasp śmeznych na galt· 4 0/0' nr:;wat.nR 35's OJ.. 
bylo,że prawdę mówi. cyjsldej kolei KaroJa:Ludwika. Londyn, 13 grudnia. Konsole 100131i6' Pozyczka 

;..... . Cały dzień na siodle? rosyjska. f. 1873 r.941/2, .. 
-'- Dzisiaj . nie... Jechałam również po- Warszawa, 13 grudnia. Targn" piann Witkuw"kle-

ROZMAITOŚCI. go. PszenioasIn. i <)1',1. --:---., pstr" hlohra:--
wozem. • _, biała __ 685, wy),or?wa 705-765: 7."rto Uśmiechają,c Rję figlarnie, . spojrzała mu wyborowe 500-535 śreume _-'-__ , wadll 
prostó w oczy, mówiąc:·. . * Fałszowanie drogich metal ów znane b;lo i we ___ o j\lczmi~ń'2 i 4-orzęd. _ . .:.. __ , owies 285 

..,.:. Radbvś pan dowiedzieć się, kto je- w staroiytności.'NiedaWDo. w E!PP?!e znale7.~olly -315, grylm----, rzepik letni~.-, zimowy _ 
stel)"}? J. Zllstal~w pohliżu dawnych Teb zwoJ pargarrw, u, _. rzepak raps zim .. ___ .-'-. gro.oh Po.ln~ _~ ___ , 

. zktó.rego. wyo7:v tano, i.z stal·ozytll1.· egipcyanie .u- f j k 
. h . łb' .l d I !lukr.---- aso a ':':'':''~-, Zlemnla l --NI'e prZ·eCZA te·mu c CIa ynl· wJe- mI'ell' =yrabiać rozn. WIte. prze mlOtJ' .. Z meta owo ' k '.j . " 

- "",' -. ." -- za korzec; . 8SzB. Jng ann ---, JQ>lZ-
dzieć, kogo mam .wspominać. tańszych, którenast~pUle sprzedawah za zlote l mianna ----.gryc~,ana [l'"uba __ .:._ 

- Dziecko stron bardzo dalekich ...:.. cu- srel!rn~ir MaleL Umarł W tych dniach 86 letni -- za pUtt. Dowie7.icinl) pqr.enicy 1,000, żyta 
k . I 1 500, .1\:czmienia ;..;., o.wsa 200, grochu poLnego dzoziern ę... dziekan angielskich dyplo.matów, sir Ale_snur er _ korcy. 

- Znać .po wymowie, że !pieszkałaś pa- Ma.let hr1y minister Wielldej Brytallii w Franl~- Warszawa,· 13 grudn,·a. OkoIW)",a 780/0 ~. nkcyz~ po . . Al k furcjd. O~tatni6 Jata przepędzit w Paryżu, g.<ll'ae. I, .. Q 'b nipollli~dzy CUdZO:lleroCaml. e wsza mial sobie zlecone wazne dJ"Plomntymme ml"y~. Je. [lUfo. Stosunek garnca dr, wia<1rR 100-307 1/2 , ITurt,. 
jesteś czeszką? Należał on do je<1nej zestn.rszych rodzin w Anglii: skład za wiadro ko.r. 8026---, 1':0. garn. 26~-

- Po ojCU. Matka była polką. . protoplasta jej baron Malet był towarzyszem brum -. SZJnki za wiadro ko.P' 814.8--, y.a gal"OlO" 
_ PrzYJ'eżdżasz pani z panem Z. bynkIe!n Wilhelma Zdo.bywcy.. ,. kopiejek 265-- (z !Iod. un wY.Bchn. 2%1. 

B l l * Zbiór pięknych rycin po Oskarze SOs~lOwslnm! Berlin, 13 grudnia. Pszemoa .150-170, ~a 
uchowcem? - zawola i pomImowo Ole , d l l' h b tel borfl1 gr. 159~/., na cz. l.p 168'/2' Zyto 128.-1..3 nabył podobno Je en z po S tlC O ywa 1 gu • 

wstrzymał konia. podolski.ej. na gr. 1313/41 no. cz. lp 134. ,'. 
PIzypuszczenie ·to: było mu nader nie· * Gwaltowne burze, Rzal~i~Cle \V c1nin ~ h .. m. Londyn, 11 grudnia.Cuk16r rravana N~.:2 .llo.mI-

. na. całym pólnoco. zachodzie Europy, zrządzIly wlOl- nalnie 12, cuki.er hnrakowy III/s, sPo.koJme. 
przy]emnem. kie spusto.szenia i przerwały na znacznych prze- Liverpool 1l grudnia. ~praw07.dn.nio P"""'Iltl<owl'. 

- Ozy pan wiesz o tem na pewno, czy Btrzeniach komunikf\cYll telegraficznI!,. PrzJPuR7.('.znl"J' ohrót 8,000 bel; stale. Dzienny do.. 
tylko zgadujesz? ~ zapytała. wóz 3,000 bel. . ..' . 

- Dom\'ślam sil'. A wipc to prawda? LiverpDolll grudnia. Sprawozdame lWJ1Cowp.(Jhro! 
P J ..,. 11 T E l E G R II M V· 12,OOn hel, z t.e~,. T1>; Rl'okulacy\} I.WjWÓ1. 2,001) ],,,1. 

anZbj'niek jest ojcem pani? . Ił ni • Bez zmiany. Mlddhng amerykauska na dostawę 
Wesoły, swobodny śmiech dał SH~ zno- niżej. 

wu słyszeć jak poprzednio, w twierdzy. Berlin, 13 grudnia. (Ag. póln.). Człowiek, New-York, 11 grudnia. Bawełna 91/2. \" N. Or-

Wjdocznie zapytanie· l' z"warte w niem b" k .. 1::e:ar;;,;,).:o~91;./8;..'~~~~~~~~~~~~~~ 
fi aresztowany wczoraj za roz Ime amIemem 

przypuszczeniE', bardzo ją bawiło. okna w pałacu cesarskim, jak się okazał?, 
(DalszlI ciqg nastąpi). jest podmajstrzym ślusarskim. Nazywa Sl~ 

Boenicke i pochodzi z Salcburga, w okrę-! 

DZIENNĄ STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Małżeiistwa zawarte "\V dnilt 12 i 13 grudnia: 
W parafii katolickiej --. 

Hotel Polski. Lubelski z Warszawy, Tanb
wuriel z Warszawy, Krajewski z Warsy;awy, Ro· 
wicki z Warszawy, Jaffe l!: Warszawy, Gnoiński r; 
:t~czy{lr· 

n rmo 



Nr. !'l9 DZIENNIK ŁODZK1. 

o G Ł o s z E N I A. _____ "Li ______ ~ 

TEATR VICTORIA. 
fowanystwo artystówdramatyeznyeb 

- pod dJrekcy!: 
J óze:fa Puchnlewskiello. 

W e czwartek 16 grudnia 1886 roku. 

'ł-iOryginalne Maszyny do S~ycia ~~ngeraUl 
najstarszej i największej w świecie fabrykl maszyn do sZJ CIa ODDAJOIEMI ŻONĘ 

Komedya w 3~ch aktach, prtez 
Adolfa A brahamolficża. _ THB SINGBR MANUPACTURING EOMPANY są nłeWirównnne co do Ich dobroci, zdolności ,":ykOD8;,lłłA ł tr,,'aIoścl. a w skutek tych za'et s.fł najbardZiej wZięte. Dr. Talko, 

Okulista. okręgu warszawskiego, 
b~dzie bawić w Łodzi d. 22 Gru
dnia. Zatrzyma sild w mieszkaniu 
dra Mtillauera _ (dom Freylicha· Nr. 
1402)i' Chorzy na oczy mogą, ko
rzysta6z jego' pobytu w naszem 

8przedaj4 się na rozpl:atę tyq-odniow'ł po 
rs. 1 'T Inłejsco, 

n, naprowblcyi na rozpl'atę ndesięczn'ł po ,.6. 4!J ażeby tym sposobem uprZY.1tępnł6 oso-b@H) mniej zamożnym nabywa.nie jed.uej znajlep szych maszyn do szytIa.. mieście'. : 1418'-3~2 Kaźda. oryginalna mll~zyna Singera ma na ramieniu wybitE} niniejSZE} n~arkę, ~ra1: firmę ,,~rHE SINGER MAN UF~OTURING & COMP." a dod~ne zostaJe do kazdeJ Gustaw Sobolewski, sztuki świadectwo gwat'~\ncYJne (certyfikat), opatrzone molm podpIsem: Adwokat Przysięgły . G. IW" eidlinger. po p~)lvrocie' do Łodzi· otworzył Wszelkie inne maszyny pod nazw~ Singera lub systemu Singera sprzedawane,811 tylko podrabiane maszyny Singera. kancelaryę przy nlicyZawadzldej, G N E ł D L ł N G E R J ł A t ~:::~aY~~~l~!O~ia~~::f~:\~~~f~ . , e n e r a n y g e n . przyjmnjedo prows(1zenia' srJrawy J1Ónź. Piotrko'W6ka dom W-go Scheiblera. 1402-4-2 przed SądemOkręgowy.m ~iotrkow:I~:'L';iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=iii==;J;;iiii=_=;;;;iii==~==_iii_;;iii;;;;;;;;:;=;;;;;;;;;;==iii===:'':=' 
skim, oraz dówszy,>LklCh InstancYJI_ 
sądowych.. ..... 1394-6~4 'Z#e~wolenienl władzy. 

OÓ'hHBJIeHie. '. Przrchod~cie S1.unowni Panowie i przekonajcie się, iź 11loźna F CY,JJ;e6'Hloi!: HplIt',TaB'I. IICTpoxo9cRaro wyuczyć się u mnie doskonale PODWOJNEJ W .... ~08I{IEJ 0I.'lm,JJ;1l MnpOBHX'I. Cy,JJ;eit no .II y'laCTKy BUVH1l.LTERYI" podłng najnowszej metody, na 12 ksit;gach B'I. rop. JIO,JJ;811UO,ll;'I. N. 1427-B, Ha OCHO- h 30 t lk l k h kt h'-, -D1IlTE P16iil ... 
BaniH 1031 CT. YCT.rpaE. OY,JJ;. O(5'1)!IB~ wzorowyc w y o e cyaep~a rCZll~C. -:IU.l1 ill ~~-JIKeT':6-tiTO 'C'I)' lQ lIac. yTIJIl188G rO,JJ;a lWIE w 8 tylko lekcyach, podeJnlUJe SIlI} każdemu. przywłaszczyć 5 (17y)J;fmklSpx nó PORrrn;JlHC1i:oit y.lIlIn;ll najpiękniejszy charakter pisma. Oprócz tego, udzielam lekcyj języN. 1247, GY,JJ;eT'I.' npo,JJ;aBaTI:.Ca ,JJ;BlIzn1d:OO ków,,: rosyjSkiego, francuikiego,anglelskiego, niemieckiego i włoskiego HlIym;ecTBo, nplIHa,JJ;.lIe1Kam;ee t'. H .A. c..,y- teoretycznie i praktycznie' to J' es I; pisać i mówić rllynnie i prawidłowo npyr. Kypn;Ber '1), COCTOJlm;ee HIl'I. 1d:6ue- b ' '. ..' t h .lIR, J[oma~eit, BOBO:ft'I. H rrpo'l., on;'hHeHBoe w ardzo kro:kl~l czaSIe l po cenach ulłlinrko-uranyc.. . ,)l;Jl!I TOprOB'I> B'I. 312 py(5., Ha y,JJ;OBJIeTBO- . Zglaszac SIę; proszę do domnRosena, wejście od Poludn1OweJ, peHie npeTeBSil! PY,JJ;OJf&'I>a MeJII.,l\Hepa. naprzeciwko księgarni W-go Richtera. Przyjmuję od 8 z rana do 9 OmreJ.} m4~CTBQ H nO)UlOGHyroO:n;'hll~ wieczorem LEON 1'I0LDQTEItW Ky oHaro, X01łmo paSClIaTpHBaTI. B'I. )l;eHI.· .:Jf i!!J t • npO,JJ;aZH Ha ll:t.CT'h OH~iI:. . 1436-5-1 

. 06'hHBJIeBie. Na GWI·alJr1k~ I 
CY,JJ;e6III.rlł IIpHCTIUł'I> 1I3~BCRIH. 

.. 1430:":""1-1 IE GWIAZDK 
KSIĘOARNIA CY,JJ;eGHHit llPlIllTaB'I. llOTPOIWBcxaro L U ~. C'I."M,JJ;a MlIPOBHX'I. CY,JJ;eit no II y'lacTXy p l d . . . ... B'I. rop. JIO,JJ;SlI IIO,JJ;'L N. 1427-B) Ha OCHO- O sca po. p,IS8?a kSlęgarma kSJ~zkl BaHiH 1031 eT. YCT. rpaz:. Cy,II;. OG'I.HB- dla młodzlezy 1 osób dorosłych, tuUO'f'I., 'lTO C'L 10 UC. YTpa 1886 rO,ll;a dzież obrazkowe dla małych dzieci. 

L. Fischera 
fi (17) )J;e1i:a.Gpa no n;erOJlI,HJilIoit y.lIHIJ;'h R" S--. h -tk B'I. ,JJ;01d:'h KaJrYDIeBH'Ia, Gy,JJ;OT'I. rrpo,JJ;aBaT:r.· • C a· e. 

poleca na nadcbodz~ce święta 
W wielkim wyborze ksłążkłdla. 
młodzieży i osób dorosłych jak 
równieź i obrazkowe w języ
kach: polskim, rosyjskim, nie
mieckim i francuskim; zabawy 
peda.gogiczne i gry towarzyskie 

elI ,l\.BHZU08 mtyru;ocTBO, IIIJlrna,ll;JIeza-. 1382-6~ m;ee M, 3. ParrarropTY, COCTOJi;m;ee HB'I.r ______ --,-_______ _ TOBapOB'I., . o:n;1meHHoe ,JJ;JHI TOprOB'I. B'I. 

175 p. 80 K. lIa y,JJ;OBJI6TBOpeHie np6TOlI- Za-gl·n··ął-- .weks-el sin of!HpllH, Py(1'lIHIIITOitIr:r. H KazymHHep'I. •. 
OnHCr., lI1d:ym;eCTBO n nO,lUl06Hyro O~H-

xy OBaro, 1d:OZHO paBC1d:aTpHnaT~ B'J) AOHI. wystawiony in· blanco przez Kl1l'ola npo,D;aZH Ha 1d'hCTll OHOit. .. . .. . .• 
wydl\nie Wiśniakowskiego i 

Miillera w \Varszawie, loteryj
ki, sześciany i ozdoby d, choinek. 

14.23-3-~ 

CY,JJ;e<lBHitllplICTaB7. RS.n;EBCRIfi:. Elzner na rs. 300. Odpowiedme . 14.29-1..,..1. _ zastrzeżenia poczyniono. 425-3-11 
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Częstochowska mechaniczna przędzalnia konopi 
oraz fabryka szpagatu 

Braci Goldstein, Oderfeld et 
Oppenheim. 

'W VZĘSTOVHOWIE, 
poleca swoje wyroby 'ó włoskich i rosyjskich konopi, jako to: 

szpagaty suro,ve, blicho,vane i farbo"rane 
we wszystkich grubościacb, w krlłżkach lub pasmach. 

Prz~dzę tkacką, na drat\vy i ,vęże -podlug każdego numeru. 
Si.tAD l wyłąrzna sprzednż na .ŁÓDŹ l okolieę u 

Wiktora Silberberg w Łodzi 
ulica łJegielniana Nr. 2'~-k. 

Na obstalunek dostarczam równieź pasy do ma~zyn we wszelkich szerokościach, tak z konopi, jak również z bawełny, podług znano;-{o 
patentowanego szwedzkiego systemu. 1384-6-5 

. . Tabela 'Wygł·a'łły~h 
w trzecim dniu c~gnienia 5·ej klasy 147-ej loteryi klasJcznej. 

Nr. wygr. rs. Nr. wygr. rs. Nr. wygr. fS. 
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. 06'hHBJIeBie. Na GWI·alJr1k~ I 
CY,JJ;e6III.rlł IIpHCTIUł'I> 1I3~BCRIH. 

.. 1430:":""1-1 IE GWIAZDK 
KSIĘOARNIA CY,JJ;eGHHit llPlIllTaB'I. llOTPOIWBcxaro L U ~. C'I."M,JJ;a MlIPOBHX'I. CY,JJ;eit no II y'lacTXy p l d . . . ... B'I. rop. JIO,JJ;SlI IIO,JJ;'L N. 1427-B) Ha OCHO- O sca po. p,IS8?a kSlęgarma kSJ~zkl BaHiH 1031 eT. YCT. rpaz:. Cy,II;. OG'I.HB- dla młodzlezy 1 osób dorosłych, tuUO'f'I., 'lTO C'L 10 UC. YTpa 1886 rO,ll;a dzież obrazkowe dla małych dzieci. 

L. Fischera 
fi (17) )J;e1i:a.Gpa no n;erOJlI,HJilIoit y.lIHIJ;'h R" S--. h -tk B'I. ,JJ;01d:'h KaJrYDIeBH'Ia, Gy,JJ;OT'I. rrpo,JJ;aBaT:r.· • C a· e. 

poleca na nadcbodz~ce święta 
W wielkim wyborze ksłążkłdla. 
młodzieży i osób dorosłych jak 
równieź i obrazkowe w języ
kach: polskim, rosyjskim, nie
mieckim i francuskim; zabawy 
peda.gogiczne i gry towarzyskie 

elI ,l\.BHZU08 mtyru;ocTBO, IIIJlrna,ll;JIeza-. 1382-6~ m;ee M, 3. ParrarropTY, COCTOJi;m;ee HB'I.r ______ --,-_______ _ TOBapOB'I., . o:n;1meHHoe ,JJ;JHI TOprOB'I. B'I. 

175 p. 80 K. lIa y,JJ;OBJI6TBOpeHie np6TOlI- Za-gl·n··ął-- .weks-el sin of!HpllH, Py(1'lIHIIITOitIr:r. H KazymHHep'I. •. 
OnHCr., lI1d:ym;eCTBO n nO,lUl06Hyro O~H-

xy OBaro, 1d:OZHO paBC1d:aTpHnaT~ B'J) AOHI. wystawiony in· blanco przez Kl1l'ola npo,D;aZH Ha 1d'hCTll OHOit. .. . .. . .• 
wydl\nie Wiśniakowskiego i 

Miillera w \Varszawie, loteryj
ki, sześciany i ozdoby d, choinek. 

14.23-3-~ 

CY,JJ;e<lBHitllplICTaB7. RS.n;EBCRIfi:. Elzner na rs. 300. Odpowiedme . 14.29-1..,..1. _ zastrzeżenia poczyniono. 425-3-11 
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W oi,gu giełdy 
Dop~Dione tranzake19 z'łdano I oheiane płac. 
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Loewenstein 1000 r. 
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IIantke w War. 1000 r. 
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StarochowiokichlOO 1'. 
" Tow. WlLr.Fab.Mach: 

Narz. Rol i Odl. 100 r. 
" Wara. T. Kop. w!)glll. i 

ZiJ.kl.Hutniczych2óOI·. 
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Częstochowska mechaniczna przędzalnia konopi 
oraz fabryka szpagatu 

Braci Goldstein, Oderfeld et 
Oppenheim. 

'W VZĘSTOVHOWIE, 
poleca swoje wyroby 'ó włoskich i rosyjskich konopi, jako to: 

szpagaty suro,ve, blicho,vane i farbo"rane 
we wszystkich grubościacb, w krlłżkach lub pasmach. 

Prz~dzę tkacką, na drat\vy i ,vęże -podlug każdego numeru. 
Si.tAD l wyłąrzna sprzednż na .ŁÓDŹ l okolieę u 

Wiktora Silberberg w Łodzi 
ulica łJegielniana Nr. 2'~-k. 

Na obstalunek dostarczam równieź pasy do ma~zyn we wszelkich szerokościach, tak z konopi, jak również z bawełny, podług znano;-{o 
patentowanego szwedzkiego systemu. 1384-6-5 

. . Tabela 'Wygł·a'łły~h 
w trzecim dniu c~gnienia 5·ej klasy 147-ej loteryi klasJcznej. 

Nr. wygr. rs. Nr. wygr. rs. Nr. wygr. fS. 
508 200 765~ 200 14:601 200 

9855 ~IOOO 7794 200 16054 ~OO 
3885 4,000 8154 200 21182 200 
4311 200 903.2 ł,OOO 21559 280 
6276 200 92.85 200 21850 200 
62842,000 9751 400 22468 200 
7572 400 11997 1,000 23194 tOO 
763~ 1,000 13389 400 
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'rk. w Zawierci u 2óflr. 
,;1:ow Laz. i liaźni 100 r. 

"Gnrh, 1emler i Szwede 
"F. O. KOllstancya óGO 
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Wydawca Ntf>-.JAII liOfi8utb. RedaktOl' Ant·onl Chomętowltki. )ł;osBozeRO n;6HaYP{)l() BaplllaBa, 30 HOJi6p.a: 1886 1' •. 
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