
ац. 

оЬо. 
~~ C; 
·2 

рвяо 

oiu 
go. 
~z. 

'zed 
зwi. 
!tu· 
,Ьо . 

б-А 
to· 

mie 

ви· 

'\1'в 
IIki 
2 

Nr. 237~ Dnia 5 Listopada. Czwar.ek. 24 Pazdziei-nika (5 ListQpada) 1885 r . 

(I .. :N-' I~Z.I':I'IN.K-', 

aoc~llil1 

vQrroc&Jli ~ 

K .. " r f. Jnif" 

• t о 4111: 

rl. 9 k.. _ 

,,4k.r,o 

н 2 k. 6Q 

w 1{t:" •• t.l, I C ... rtlwl.: 

Roo~flio • • . • • • • ' • . JJ k.. -

l'p!гo .. oi. . . . • • . " 6 k. 6(} 

~п. rojet1rhf~z~co n1':omera б Ic op. pismo przemystowe, handlowe literackie. 

VEN'" oar.08ZE~' 
z. 1.... wl.... .8111.. 1" •• 1010 

_1,jscI 8 k.., 1: u.ц,рstwвm: ... 2 razJ 
6'/.. za S racl 16'/'1 са 4 razl 2()Of., 
с.. 6 razy 25"0' Z& 6 са!.1 i wiooвj 
90'/ •. 

N.k,ologl: •• katdy wi .... 10 kop. 
R,kl.my: •• katdy wion. 1 ~ "ор. 
Sl.!. S wieraz.owe ogtOls8oi .... dr8lO-

,.,8 ро r8. 2 miMioмnie. 
О ••• 1.1IIml pnewytoи.j,oyoh 10 ". 

UI~p,two dod.tkowo og61no 6'/ •. 

КALENDARZYK. 
Dш: Z.OO.ty .... ; БI1Ысtl Мali. 
J."ro: Leo.ard. 'Vy.nawcJ. 

Biu:ro REidа1шу: i Аdпlinist1'аоyi 
IIl1е .. PJotrkow8k .. , hчtеl JI .. mbllrilkl l\r. ~71J. 

Ogl08ze.nia pr.r:yjmowane 14: w Adminiatr&cyi ,.Dsienuika:' 
oras w Biuraoh Oglouen R&jch.n\ana i Frendler .. w WaT8zawl8 
; w r.o.m. 

'V.aM<! .tonca о god .. 7 ",io. 7. Z.ch6d о gnШ. • m;n. 20. 
Dlugoi6 дni. J!odL 9 т;о . 9. Ub)'lo dni. godzin 7 minul за. 

Adr .. te.еgrаО\JЖПУ; 
:в::t:тL.A.:В:O'W"S:в:::I, iE..O:DZ. lIII1r.op;.y nadeelaue 00' ... trzoton;.-nie Ь1Iд, .orracan •• 

P..RZEGLJ\.D 

ruchn ргzвшуslowвgо i han~lowflgO 
'У CEURSТ'VIE 1 кROr.ЕЗТ\V!Io.:. 

xm. 

fikowanego w Zurychu specyalist~,-~ .. bry. ~I'l wyparcillo tego rodzaju fabrykat6w %а
k~ przetwor6w chemicznycb z 8ucl1ej dysty- g~auicznycllj powstala teZ nowa fаЪгуkа 
lacyi drzewa, budowanq w Zawierciu pl'zez cygar. 
р. Katza, wla§ciciela fabryki tektury 81110- DlVa przedsilibierstwa zakJlldajl) w War· 
lowco\1'ej,-tak~i f!lbryk~, mаjqщ wkr6~ 8zawie cudzoziemcy, mianowicie' fabryk~ 
роwзtа6 '11' Zamo~iu, w Lubelskiem,-dwie m-ub otwiera przemyJlowiec Hatlgen z 'iVest
fabryki przetwor6w chemicznych, ZlIkllldl!.ne fаlii а kllpitablci francuzcy powzi~i zlIffiiar 
'11' I)~bowej G6rze pod Sosnowcem. Rat otwarcia nowej fabryki zabawek dziecin-
jeszcze zaznвczamy, ze fabrykacya cheJ nусЬ. • 

Now •• 1)611ri ; рг ... dЩы .... tw .. sbiorowe, рт.етl- ш.ikаlit·, ze wzgl~u па ogromne ха· Wzщiапk~ о nowo powst.aj~ej fabryce 
Ilowe i.siemianskie.-J3aok rzecsoVt,,..-Вiurо cuJao.. . 1 k k' ~ , kl d . 
wnio •• w K;jow;e.-RalJгуll.суа сЬещikаlij.- Nowe potrze owaUla przemys u t ас lego, ша za· !ortepian6w " Watszawle, za а aneJ przez 

• ,klaa1przemy. low.. pewnione korzystne l!ole zbytu, о ile dor6- sp61k~ specyalist6w, wy1qcznie krajowc6w, 
(DukolICZe1/Ie-раtt:; Nr. 236). "nас zdota "утоЬот zаgrапiСzоуш. zachowablmy па ostatek а to dla tego, 'е 

, Na tem miejscn п;>tпjешу (blej nowo- oie moie.ny "Ьус jej lu~nl) notatkq. Na 
Ze zbiorowyeh sp61ek ziemian; шашу jesz- zalozon/i fabryk~ оlеjбw шiпегаlоусh.., wystawie rolniczo.przem1slowej widziQШmу 

cze do zazn~czenia przedsi\jbierstwo nаЫа- Odesie, ktбга dostarczac ша produkt6w ladne fortepiany z fabryk warszawskicb, 
lowe, zawi4zane przez k:ilku obywateJi '11' swych 'wyl~cznie do fabryk wewn4trz Ro- zachodzi jedoak l>ytanie, со '11' tych forte
Abramowicach ( ... LuЬеls!ciеш), ktбге та syi; nast\!pnie fahryk\! parafiny, piorwszl\ w pianach bylo fabrykatem krajowym? Wiешу 
Ьу6 prowauzone па ~ielkl\ skal\!, za ро§гс- k"aju, zakladanll \у okoIicach Mlawy, gdzie Ь(lIviеш, ie jeden z fabrykant6w wal'Rzaw
dDiсtwеш centryfugi J,,:'IVreszcie projekto. eksploatowane sq od Ь§шiu lat bardzo Ьо- skich zwr6t;il si~' do mosi!}znik6w i Ьтоrn:о
W.II:nll, . r6wniei prz ' obywateli, sp6lk\j gate pokfady dobrego torfu opalowego; wnik6w miejscolVych z zаm6wiеniещ roz

' hodowli то§liп lekarskJch, со do kt6rej nie kilka nowych fabryk шуdlа z odpadk6w maitych cZI)§ci щеtаlоwусh, otrzymal jednak 
шашу danych szczeg61owych. ouoozymywanych przy dystylacyi паау - "В- оdlюwiedz, ie nie роtгац tego zrobic, 

Dla cnkro"nik6w wie1ce ро~дапеш i u· loiooych §wieio '11' Bakuj wreszcie fаЪгуц skutkiem czego fabrykant porobil "аш6· 
i.хtecznеш b~dzie zaloione niedawno '11' Ki- §wiec henzynowych i salicynowych w \Var- wienia w Tule. Wob«!C tego faktu pow
jowie biuro роАгеdпiсщсе pomi~dzy cukro· szawie, zakladanllprzez jednego z przemy. staje kwestya, czy owa sp61ka specyalist6w 
wniallli а rynk"mi zagranicznemi. Jednem slowc6w tamtejszych. Nadmienic wypada, ie b\!dzie rzeczywi§'Cie trudni6 si\! fabrykacYIl 
z najwazniejszych zadail Ыпга jest \vyje- towar ООП sprowadzany jest dotychczas z fortepian6w, czy tez Ii sktаdапiеш tako
dllywnnie zaliczek па cukier przeznaczony Cesarstwa i zagranicy. "УСЬ z cz~§ci gotowych juz, sprowadzanycb, 
до wywozu "а graoice, '11' wysoko§ci 3,60 Oiywia si\! tei fabrykacya Щl1l10zи szlU- jakto dotychczas praktykuje si~ '11' fabry. 
do 3,70 rs. ха pudj daje опо zglaszaj4cym cznego, wytwarza6 go zашiегzа pod War. kaoh fortepian6w warszawskich? 
вi~ informacye, zawi~zalo Iiczne stosunki szawl\ dr. J. В. Rog6jskij fabryka w Tar- Z wi\!kszych zaklad6'" przemyslowych па 
z zagranicznemi rynkami cukrowemi i 0- chpminie wY8y1a znaczne transporty IOl)czki prowincyi, wymieniтy najprz6d trz!J go· 
trzymane wisdomp§ci ro~sy1a swym klien- kostnej do АпgШ. rzetllie па wielk!} Bkal~, Шlапоwiсiе '11' Mill' 
tom "а optatq. 10 ra. mie8i~cznie. :Вiuго \V zakladaniu nowYGh przedsiQbierstw czyIlie, '11' Abramowicach i '11' powiecie to
ша zanliar wyjednac. tez '11' ministeryum przoduje 'Varszawaj pr6cz wyzej wspomnio· muszоwskiш ('11' Lu1Jelskiem); okowita w 
akarbl1 pciedluzeoie terminu prekluzyjoego пусЬ, тату tam jeszcze dn zaznaczenia tych gorzelniach p~dzona bQdzie z karto-

... у ... 6 .. спио z preml.\, kt6ra dotycll- fabryko -guzik6w szklanycb, kt6г:ъ zaklada Ш, fubrykl pnszczone b~1\ w roch jeszcze 
czas bardzo шаlо "plyn~t& па ozywienie przemyslowiec z Czech, - fabryk'J wyrob6w '11' roku biezl\cym. W okolicach Lublina 
handlu wywozowego tym towarem. Biuro galanteryjnych zbytkowych, zakladan/k przez zatozonq ОО,. zostala Ьпш szklana - przez 
kijowskie przeslalo swe . cyrkularze cukro· sресуalist6w-kгаjоwсбw, ktбrzу z przemy- obcokrajowc6w. 
wnikom '11' K1'61estwie. i!lelll tym obznajmi1i si~ "е Francyi i fa- 'V Кaliskiem zalozyli '11' Koninie fabry-

F'abr!Jkacya. cheтikt1ti,j znajduje coraz bryk~ syfon6w do w6d mineralnychj powyz- kQ obuwia maszynowego trzej przemystow. 
to nowych zwolenl1ik6w. Zaraz ро хат- вхе trzy fabryki 7.Dcznll dzialn6 z poczl\t- су starozakonni i sprowadzili dla niej maj
lшi\jсiu wystawy гоlniсzо-рrzешуslоwеj "а- kiеш roku pl'Zyszlego. Jeden z przemy. stra gt6"nego oraz czeladnik6w z Niemiec. 
znaczy!i§my otwarcie kilku fabryk, dzi§ slowc6w rosyjskich zaklada fabrykQ pluszu Kolo Wielunia pOlVstala nowa fabryka "у
mamy znбw do zanotowania fabl'yko; prze· oraz aksamitn w tanszych gatunkach; je- rob6w jedwabnychj \vla~ciciel zydj wszyscy 
twor6w chemicznych, gl6wnie '11' zastosowa- den z konwisarzy warszawskich zaczql fa- robotnicy kl'ajowcy, z wyjlktkiem majstra 
niu do farbiarst"a i рrбсiеnniсtwа, zalo- brykowac rurki do pak(}wania farb malar- specyalisty. W ваlnУIO Каliзzп zаюiопо 
zonq '11' Rudnikach ('11' powiecie cz~stochow- skich; fabryk\j 01eodrok6w zaklada jeden drugq fubryk\! haft6wj pier\vsza rozwija siQ 
skil11), przez р. Klobukowskiego, wykwa!i· ~ Iitograf6w, powodowany chwalebnl\ ту- pOl11y~lnie i ша dobry o(lbyt. 

3) szcz~§liwsze nawet chwlle mego zycia~ osobl)... .мiаlапl zostac lOatkl) ~ дlа nie
Wierzaj mi, Bazyli, gdybym pozostala go to stanowilo klopot -- dodala z akcen
wiеГПIl pierwBzym instynktom, bylabym ро- tem pogardy. DNIE SMUTKU. 

POWIESC. 
przez 

н"О'ан CONVТ,A,Y·A.., 

Prr.ekled •• 

Wiktoryi Rosickiej. 

(Dalszy ciqg-раtJ'z Nr. 236). 

Spojr2ala w· 'koncu па mnie. W jej zre· 
nicach zablysnlll ciemny ogien, nieznany 
шi dotychczas. 

- Felicyo nаjdгоzзza! - zawolalem ро
nownie. 
~, PrzynieS §l'iiatlo -wyszeptala-niech 

raz jeszcze ujrz\! twarz przyjaciela, je:!eli 
nim jeste§ do tej chwili. 

- Jestem twym szczerym, dozgonnym 
pl,zyjacielem. 

8tawiajl)c lашр~ па stoliku, spostrze· 
gtem, ze Felicya Jest '11' ialobie - czyzby 
byla wdow/j,? lеС2 w 1akim razie, czy opla
kuj,!cq swe szcz\j§cie, czy tez przeciwni~? 
То oatatnie zdawalo т! зi\! prawdopodo
bniejaze. 

Felicya podniosla si~, stablmy naprze
ciw siebie '11' milczeniu. ~ie moglem 106· 
wiб, patrzylem tylko па nil), raduj~c siQ 
Jfiy§llk, ze to nie веп, lес. rzeczywistoM:, ze 
Felicya stoi przedemnll, ta вата Felicya, 
lecz jakie zmieniona. 

Вogata, urocza pi~kDO§C znikla z jej 
twarzy, ,пас bylo, ze cierpiala wiele i 
cierpi jeszcze. 

- 'Zmien'ileA si\j bardzo; Bazyli - prze· 
rwala milczenie. 

- CZas zmiвnia kaidego - odparlem, 
zml1szajllc si\j do n§miechn. 

- С'у ш! nwierzysz-cil)gn~ta dalej-gdy 
powiem, '2!! !wspomnienie t\vej twarzy, j"kll 
widzil\lаш rl\Z ostatni, chmurzy10 па} 

kochala ciQ w koncu. - Felicyo! FeIicyol czy§ upadia tak 
Мбwi1а to glosem zalo§nym, jak istota, nizko, ie wykonywasz jego rozkazy? 

ktбга juz zerwala z zyciem i milo§cil). - J eszcze nizej... Pos1nchaj przyjacie
Serce bilo mi gwaltownie, lecz nie byla lп. Przed rozstaniem оп mnie uderzyl, 
to chwila odpowiednia do czynienia wyznan "уЫl mnie... :Ваzуli, czy ty pojmujesz 
milозоусh. nienawiM? 

- M6wiono mi kilkakrotnie о tobie - Zalamalem d!onie, gorycz i w§cieklo§6 
dodala lagodnie-jeste§ bogatym, Iecz nie- przepelnia!a те зегсе. 
szcz\js!iwym. - r ty wolala§ zost.ac raczej kochanklj, 

- Kocbalem cil) i utracilem, сху:! то- takiego cztowieka, nii mojl) zOnlj,?-zаwо-
gtem Ьус szcz\jsliwy? laljJm. 

- 1 m\jzczyzna mO'le tak kochaC?-m6· Ani moja milo§c, ani j ej zmartwienie 
wila "е smutkiem.-Nie wзzуsсу wi\jc m~z- nie zdoll1e byly powstrzymac tej wym6wki. 
czyzni Slk do ciebie podobni. Zerwata si\! z krzeslll. 

- DoM jui о шniе-ргzегwаtет-mбw - TJ!-zawolala-ty my§!isz ... sqdzi~z ... 
mi овоЫе, '11' czem ci mog\j pom6dz. Tw6j о czytaj!... dzi§ zruna dоwiеdziа1:аш siIJ 
mlj,:!?.. . zaledwie ... 

- MIj,:!1 Nie шаш zadnego? Rzucila mi !ist, kt6ry machinв.lnie otwo-
- Umarl? rzylem. 
- Nie... nie - wybuchnela z goryczlJ<- - Miale§ racy~, my§ll)c, ze upadiam 

nale:!alo шi raczej powiedziec... nie bylam ni2ko, tak nizko, iz szlam t.am, gdzie mi 
nigdy iooll. :Ваzуli, powiedz mi, czy nie· i§c kazat. Tak nizko, ii ЬуlаЬуш daro
nawidziles tr w zyciu jakiego cztowieka?.. wala mu zte obej§cie, ktбге przez miesil\

- О, tak nienawidzitem z calej duзzу- св ·znositam ... zapomniatabym о razach -
zawola~em gwaltolVDie. Од pierwszej chwili Ьо ао dzis dnia Ьу! moim m\jzem. Czytaj 
ujrzenia tego 10tra, ktбгу шi porwal Fe!i· teu list... Czy ty pojmujesz i nienawis6? .. 
cy~, uczulem szalonl) niena"isc ku niеШl1 Patrzylem па nill z przestrachem. М6· 
а teraz gdy moje przypnszczenia spr:tw(lzi- "йа gwaltownie podniecona, slowa plyn~ 
Iy si\j, jakie:! mogtem dla'ti zywic nczucia?... Iy jedne ро drugich z nerwo,,!! szybko
UЗiч,dz, opowiedz lOi о wszystkieт-m6wi- §cil)-uspokajala siQ pod wplywem mojego 
lem, panl1jqc nad wzruszeniem-zklld wie- ,vzroku. 
dzia!a.s, "е tutaj mieszkam? zklkd РТЕУ' . - Сzуt.aj-ргоsilа-uрndlаш nizko, Iecz 
chodzI8Z?.. nle tak bl1l'dzo, jak mysla1e§. 

-:- Jestem tu od kilku miesL\jcy, Ukryla twarz w dioniach, podczas gdy 
- ' Tutaj, '11' B!!siedztwie?... оtwiеl'аlеш koperЦj. List Ьу! datowany 
- T.ak ... miеszkalаш '11' domku bJizko z Paryza i brzmiat, jak nast\jpuje, 

trzy ~lle оdlеglуш od ciebie. Czulam sil) "Poniewnz, jak uwazam, nie jesteSmy 
szcz~llwszlj" wiedzllc, 'ie w razie potrzeby stworzeni dla siebie, najlepioj w1\jC skon-
znajd~ przyjacie1a przy boku. схус t\! fars\!... MuszIJ ci~ obja§nil:, ze 'gdy 

UMisnlllem jej dlo6. i rzeklem: bralem slub z tobll, pierlVsza moja "опа 
- М6", dalej. . zy1a jeszcze. l1marla ро jakim§ сzaзiе а 
- Оп mnie tu wyslat ... znu:!y! 5i\! mojll ja, со prawda, mialem zamiar роwtбrzlС 

Род Sоsnоwсеш, w 1'Jagiszy, otwarto по· 
"l) kopalniQ w~gla kaтiennego~-wla§cic~e. 
lami В" panowie Fularski i Fansnavej '11' Ste
сасЬ powstajo nowa prz\jdzalnia Wdlny w 
potl\czeniu z praloil\ i farbiarnilk, oczywi. 
§cie z kapitalem zаgгаnicznуш; рпу wapien
niku Srodula zaloionlj, zost.ala fa1Jryka octu, 
preparowanego chemiczniej wreszcie huta 
cynJcowa .Romania" '11' Sosnowcn, ша Ьу6 
przeksztalconl) па fabryk~ tkack~, za§ ш· 
ша Кrаmstбw zaklada hut\! cynkowlj, па 
wi~kszl) skal\} w Dlj,browie G6rniczej • 

Pod Ch~cinaD1i zalozono fabryk\j plyt 
marmurowych, przygotowywanych dla uiytku 
rze1biarzy i kamieniarzy. Pod I,~n~ za.. 
lozono nowy mlyn wodny z tartakiem о 12 
bmi~oiach. Tutaj nadmienlamy, ze ko
szLem r~~du budowany jest obecnie wielki 
mlyn parowy w Mi6sku gubernialnym о 24 
kamieniach, ktбгеgо koszt obliczono па 2 
шШоnу rnbIi. 

N alezy si\j tez wzmianka wielkiej prz\}· 
dzalni welny cze,ankowej, zak1:adanej w 
Petersburgu przez ap6lk:Q hodowc6w owiecj 
sp61ka ша gt6wnie па сеln rzucenie wyro
Ь6. swoich па rynki zagraniczne. 

I,6dZ zbogacon~ zostala w czasach osta· 
tnich pi\jcioma nO\1'emi zakladami рт:!'ешу· 
alowomi: now~ fabryk'J wyrob6w jedwa· 
ЬnусЬ zalozyli panowie Wiшlг i Jak6bo
wicz, fahryk\! szk1a otworzyl р. Fischmal!, 
pracowni\} odziezy nieprzemakalnej р. G. Р., 
fabryklj r\!kawiczek kortowych р. J nliusz 
Ulbrycht i wreszcie nowl\ farbiarni\l р. Leo
pold Е. :Вгisch '11' Zabiencu pod I,odzilj,. 

;t; powyzszych notatek widzimy, ze " 
cillgu ostatnich dw6ch miesi\jcy powat.ato w 
kraju okoto czterdziestu nowych przedsi\} • 
bierstw '11' rozmaitych gal\jziach przemysln. 

ВРНА WОZDАlШ TARGOW&. 
Z londyrlolQtgo rynk'U pi.~ ... go donosi "Есоп.,. 

miat": ,,'V tygodoiu pol?rzednim dyakooto od naj
lep9zych "" eksLi truobml68i~znych wyoosilo 11/"%' 
OOOooi6 \vynosi 11/. 0/., czyli роdоiоиLо 810 v1 tygf'). 
до;n о ' /. %. ВосЬ t.en Pr<1pi,.6 n.lo'y po8~po· 
waniu Ьапкn aDgielskie~o, ktбr] wola.t uazczupli6 
kapitaly na rynku pnbllczoym 1 prsez to zrБWDа6 
.topo precentow, rynku рuЫiczпеgо z рои.отет 
urzO'lowego miDimum, aniuli to ostatn.ie podwyi..,6. Tego roduju рое~ро"аni. za\ecal Щglу od-

t\j сегеШ011l\! z tobll, gdybysmy byI1Cziill 
si\j szcz\j§liwi razem. Zwracajl\c uwagl) па 
to, jak obecnie atojl\ rzeezy, lepiej, ,"е si\} 
nic nie zmienito... а · ty jeste§ moralnie 
przekonan~, it nie cil)iy па toЫе zadna 
wiua. Jezeli ш, jako гощdпа kobieta, 
pogodzisz si\} z polozeniem, ja r6wniet Ьо· 
no,owo zakoncz\} ~ apraw\j, zapewniaj~c 
ci przyszlosc materyalnlj,. PoniewaZ nie 
lubi\j шiес па glowie niezalatwionych inte· 
Nsбw, lnb tak drailiwych spraw роwiегzаб 
овоЬот trzecim, przyjad\} wilJC а" Anglli, 
аЬу si~ z tohlj, porozumiecj przyjadQ do 
.Roding "е czwartek wieczorem. Nie ро
sylaj nikogo па moje зроtkаniе, przyjd\} 
pieszo." 

List Ьу! Ье. podpisu. Krew mi "а· 
wтzataj jakim cynizmem obdarzony Ъуl 
ооп, kt6ry go pisal! Rzucat piornnem па 
szcz~§cie kobiety, kt6rlj, niegdy§ kochal, 
гаnН jl\ §miertelnie а jгdnocze§nie pisal о 
wynagrodzeniu obelgi, my§lal о drobnoat
kach tycz~cych si\j podr6iy. Nie posiadal 
wstydu, ani sumienia, nikczemnik bez 
serca. 

Schowalem list do kieszel1i, Felicya nie 
opiera1a зi\j temu, zapatrzona '11' ploIЩcy 
ogien па kominku. 

- Znatas prawdziwe imi\j i зtаnоwiskо 
tego czlowieka?-zapytalem. 

- Tak, od pierwszej chwili. Stanowi· 
sko, bogactwa moze mnie uwiodly а przy
tem ... :Взzуli ... ja go kochalam. 
Пе bolesnej gorycz, bylo '11' tych вlо

"асЬ! zau waZytem, iz Jakies uozucie silniej· 
sze od milosci wre w jej piersi. J utro 
spotkam si\j z tym czlowiekiem - рошу
§lalem. 

- M6wila§ mi о dziecku?-zagadn~em 
FelicY\j· 

- Umarlo, umarlo!-z dzi.kim АшiесЬет 
wolala. - Umarlo dwa tygodnie temn ... 
w6wczas kl1 hezgranicznej rozpaczy а ш~ 
ku mojej rado§ci... Widzisz, dzia jestem 
w zalobie, jutro j~ zrzu~... Dlaczego тат 

su· 

Dbo. 
~ści 
·2 

p8g0 

nin 
go. 
~z. 

'zed 
3wi. 
ItU· 
,ho. 
5·A 
to· 

mie 

su· 

'we 
liki 
2 

Nr. 237~ Dnia 5 Listopada. Czwar.ek. 24 Paździeinika (5 Listopada) 1885 r . 

U"!NA I~Z.I':I'IN.KA, 

aoc~lIil1 

vQrroc&Tli~ 

K .. "rf.Jnif" 

• t o 4111: 

rI.9 te.._ 

,,(k.r,o 

H 2 k. 60 

w ICI::",.I.II I C ... rtlwle: 

Roowio • • . . • • . r •. JJ k.. -

l'plro ... io • . • • • • " 6 k. 6() 

Cena rojet1rhcz~cO n1':omera fi: kop. pismo przemystowe, handlowe literackie. 

(JENA oor.08ZE~' 
Za I.... wl.... ,.111.. In la 101 • 

_ltjscI 8 k.., I: u""pJtwem: sa 2 razJ 
6"01 Ea S rac! 16'/" za 4 raFo! 2()Of., 
:U. 6 rUJ 25"0' za 6 ra!.1 i wiOcej 

90'/ •. 
N.k.ologl: .a katdJ wi .... 10 kop. 
Rekllmy: .. katdy wie .. " 1 ~ kop. 
Słah S wieraz,owe ogłon8oi .. adr8lO-

we po n. 2 miMi~i8. 
Od .al.indel pnewyiozaj,.yoh 10 n. 

Uł~p,two dod.tkowe ogólne 6'/ •. 

KALENDARZYK. Biuro REidalwy: i Adnlinistraoyi Ogłosze.nia pr.r:yjmowane Ił: w Adminiatr&cyi "Dsienuika." 
OTU w Biurach Ogłoueń llAjoh.mana i Frendler .. w Waruawle 
i w t.o.hi. 

Dm: Z.cli.ty .... i Bl1bicty Mali. 
Juko: Leodard. WyznawcJ' uliC .. Piotrkowsk .. , h.c. U .. mburilkl l\r. 1ł71J. 

W.ebM .tońca o god .. 7 ",in. 7. Zachód o gn<h. • min. 20. 
Dlugośó dni. J!odL 9 min. 9. Ubylo dni. god<in 7 mmul 90. 

Adr .. te.egra8IJ>ny; 
~O'W"S=, iE..Ó:oŻ. lIIlkopi.y nadeelano be. aatnotenia-nie h1Idł ..... can •• 

P..RZEGLĄ.D 

ruchn przemysłowego i han~lowcgo 
W CESARSTWIE I KRÓ1.E3TWllo.:. 

-o-
xm. 

likowanego w Zurychu specyalist~,-~ .. bry. ~I'l "yparcią, tego rodzaju fabrykatów %a
k~ przetwor6w chemicznych z suchej dysty- g~auicznychj powstala też nowa fabryka 
lacyi drzewa, budowanq w Zawierciu przez cygar. 
p. Katza, właściciela fabryki tektury 8UIO· Dwa przedsilibierstwa zakładajl) w War· 
łowcowej,-takIlŻ fllbryk~, majll~ wkr6~ szawie cudzoziemcy, mianowicie' fabryk~ 
powstać w Zamo~ciu, w Lubelsldem,-dwie śrub otwiera przemYJłowiec Hałlgen z 'West
fabryki przetwor6w chemicznych, zakładane falii a kapitaliści francuzcy powzi~i zamiar 
w l)~bowej G6rze pod Sosnowcem. Rat otwarcia nowej fabryki zabawek dziecin-
jeszcze zaznaczamy, że fabrykacya che->' nych. • 

Nowe .1)6Ilri i pr ... <hillbientw& obiorowe, pnemy· m.ikalit·, ze wzgl~u na ogromne za· Wzmiank~ o nowo powstaj~ej fabryce 
Iłowe i Jiemiańskie.-J3aok rzecsow1·-Biuro cuJao.. . l k k' ~ , kI d . 
wnicz. W Kijowie.-Rahryll,cra cbentikalij.- Nowe potrze owama przemys u t ac lego, ma za· lortepianów w Wa\'szawle, za a aneJ przez 

z,klaarprumyalowe. pewnione korzystne llole zbytu, o ile dorc>- sp6łk~ specyalistów, wyłącznie krajowc6w, 
(Dukollcze1Ite-pattz Nr. 236). wnać zdOła wyrobom zagranicznym. zachowaliśmy na ostatek a to dla tego, że 

, Na tem miejscn niltnjemy dalej nowo- nie moiemy zbyć jej lu~nl) notatkq. Na 
Ze zbiorowyeh sp61ek ziemian; mamy jesz. założoną fabryk~ olejów mineralnych.., wystawie rolniczo.przemysłowej widzięli~my 

cze do zazn~czeniA przedsiobierstwo nabia- Odesie, która dostarczać ma produkt6w ładne fortepiany z fabryk warszawskich, 
łowe, zawiązane przez kilku obywateli w swych 'wylllcznie do fabryk wewnątrz Ro- zacbodzi jednak pytanie, co w tych forte
Abramowicach (w Lubelskiem), które ma syi; następnie fahrykę parafiny, piorwszl\ vi pianach bylo fabrykatem krajowym? Wiemy 
by6 prowadzone na ~ielkl\ skalę, za pośrc- kraju, zakładanIl w okolicach Mławy, gdzie bowiem, że jeden z fabrykant6w wal'Rzaw
diJictwem centryfugi .i1':'lVreszcie projekto- eksploatowane sq od bśmiu lat bardzo bo- skich zwr6cił si~' do mosiężńik6w i broru:o
W.II:nll, . r6wnież proz ' obywateli, spółkO gate pokłady dobrego torfu opałowego; wnik6w miejscowych z zam6wieniem roz

' hodowli roślin lekarskJch, co do której nie kilka nowych fabryk mydła z odpadków mai tych cZl)ści metalowych, otrzymał jednak 
mamy danych szczegółowych. otrzymywanych przy dystylacyi nafty - za- odpowiedź, że nie potrafill tego zrobić, 

Dla cukrownik6w wielce po~danem i u- lożonych świeżo w Baku; wreszcie fabry~ skutkiem czego fabrykant porobił zamó· 
ilitecznem b~dzie założone niedawno w Ki· świec benzynowych i salicynowych w War· wienia w Tule. Wobl!C tego faktu pow
jowie biuro pośredniczllce pomi~dzy cukro· azawie, zakladanąprzez jednego z przemy' staje kwestya, czy owa sp6łka specyalistów 
wniAmi a rynkllmi zagranicznemi. Jednem alowców tamtejszych. Nadmienić wypada, że blldzie rzeczywiśeie trudnić się fahrykacyą 
z najważniejszych zadań binra jest wy je- towar ten sprowadzany jest dotychczas z fortepianów, czy też li składaniem tako
duywnnie zaliczek na cukier przeznaczony Cesarstwa i zagranicy. wych z części gotowych już, sprowadzanych, 
do wywozu za granicę, w wysokości 3,60 Ożywia się też fabrykacya nawozu szlU- jakto dotychczas praktykuje si~ w fabry. 
do 3,70 rs. za pud; daje ono zgłaszającym cznego, wytwarzać go zamierza pod War- kaoh fortepian6w warszawskich? 
si~ informacye, zawillzało liczne stosunki szawl\ dr. J. B. Rog6jskij fabryka w Tar- Z willkszych zakład6'" przemysłowych na 
z zagranicznemi rynkami cuK.rowemi i 0- chpminie wysyła znaczne transporty ml)czki prowincyi, wymienimy najprzód trzy go· 
trzymane wisdompści ro~syła swym klien· kostnej do Anglii. rutnie na wielkI} skal~, mianowicie w Mili' 
tom za opłatą. 10 rs. miesi~cznie. Biuro W zakładaniu nowyGh przedsiIJbierstw czyIlie, w Abramowicach i w powiecie to
ma zamiar wyjeduać. też w ministeryum przoduje Warszawaj prócz wyżej wspomnio· muszowskim (w Lnbelskiem); okowita w 
skarbu pciedłużenie terminu prekluzyjnego nych, mamy tam jeszcze do zaznaczenia tych gorzelniach pędzona bIJdzie z karto-

... y ... 6", cukru z l'reml.\, która dotych. fabryko -gnzików szklanych, ktOrą zakłada fi!, fahrykl pnszczone będl\ w ruch jeszcze 
czas bardzo mało ... plyn~ła na ożywienie przemysłowiec z Czech, - fabrykę wyrob6w w roku bieżl\cym. W okolicach Lublina 
handlu wywozowego tym towarem. Biuro galanteryjnych zbytkowych, zakładanlł przez założonq też została huta szklana - przez 
kijowskie przesłało swe . cyrkularze cukro· specyalistów·krajowców, którzy z przemy- obcokrajowc6w. 
wnikom w K1'6lestwie. ilłem tym obznajmili si~ we Francyi i fa- W Kaliskiem założyli w Koninie fabry-

F'abrykacya. chemiktJti,j znajduje coraz brykt; syfonów do wód mineralnych; powyż- kIJ obuwia maszynowego trzej przemysłowo 
to nowych zwolennik6w. Zaraz po zam- sze trzy fabryki zacznIl działnć z poczl\t- cy starozakonni i sprowadzili dia niej maj
'kniociu wystawy rolniczo-przemyslowej za· kiem roku przyszłego. Jeden z przemy. stra głównego oraz czeladnik6w z Niemiec. 
znaczyliśmy otwarcie kilku fabryk, dziś słowców rosyjskich zakłada fabrykQ pluszu Koło Wielunia powstała nowa fabryka wy
mamy znów do zanotowania fabryk~ prze· oraz aksamitu w tańszych gutunkach; je- robów jedwabnychj właściciel żydj wszyscy 
tworów chemicznych, gł6wnie w zastosowa- den z konwisarzy warszawskich zaczql fa- robotnicy krajowcy, z wyjlłtkiem majstra 
niu do farbiarstwa i płóciennictwa, zalo- bryko wać rurki do pak(}wania farb malar- specyalisty. W samym Kaliszu założono 
żonq w Rudnikach (w powiecie cz~stochow- skich; fabryk\) oleodruków zakłada jeden drugq fabrykę haft6wj pierwsza rozwija siQ 
akim), pnez p. Kłobukowskiego, wykwali. ~ litograf6w, powodowany chwalebnl\ my- pomyślnie i ma dobry oclbyt. 

3) szczęśliwsze nawet chwile mego życia? osobl)... .Mialam zostać matkI) s dla nie
Wierzaj mi, Bazyli, gdybym pozostała go to stanowiło klopot -- dodała z akcen
wiernll pierwszym instynktom, bylabym po- tem pogardy. DNIE SMUTKU. 

POWIEŚÓ. 
przez 

H"O'GH CONVTAY · A.., 

Prr..ekled .. 

Wiktoryi Rosickiej. 

(Dalszy ci'lg-patJ'z Nr. 236). 

Spojrzała w· 'końcu na mnie. W jej źre· 
nicach zabIysnąl ciemny ogień, nieznany 
mi dotychczas. 

- Felicyo najdroźsZ&! - zawolalem po
nownie. 
~I Przynieś światło -wyszeptała-niech 

raz jeszcze ujrzę twarz przyjaciela, jeżeli 
nim jesteś do tej chwili. 

- Jestem twym szczerym, dozgonnym 
przyjacielem. 

8tawiajl)c lamp~ na stoliku, spostrze· 
głem, że Felicya Jest w żałobie - czyżby 
była wdową.? lecz w 1akim razie, czy opla
kując!} swe Szcz\lście, czy też przeciwni~? 
To ostatnie zdawało mi się prawdopodo
bniejsze. 

Felicya podniosła sill, staliśmy naprze
ciw siebie w milczeniu. ~ie mogłem mó· 
wić, patrzyłem tylko na nil), radujllc siO 
JIlyśllł, że to nie sen, lecz rzeczywisto~ć, że 
Felicya stoi przedemną, ta sama Felicya, 
lecz jakże zmieniona. 

Bogata, urOcza pi~kDOŚĆ znikła z jej 
twarzy, znać bylo, że cierpiała wiele i 
cierpi jeszcze. 

- 'Zmien'iłeś sill bardzo; Bazyli - prze· 
rwała milczenie. 

- CZas zmienia każdego - odparłem, 
zmnszajllc sill do nśmiechn. 

- Czy mi nwierzysz-cil)gn~ta dalej-gdy 
powiem, ' Ż!! !wspomnienie twej twarzy, jllkll 
widzi4łam rllZ ostatni, chmurzyło na} 

kocbała ciO w końcn. - Felicyo! Felicyol czyli upadla tak 
Mówiła to głosem żałośnym, jak istota, nizko, że wykonywasz jego rozkazy? 

która już zerwała z zyciem i miłościl). - Jeszcze niżej... Posłnchaj przyj acie
Serce bilo mi gwałtownie, lecz nie była lu. Przed rozstaniem on mnie uderzył, 
to chwila odpowiednia do czynienia wyznań wybił mnie... Bazyli, czy ty pojmujesz 
milosnych. nienawiść? 

- Mówiono mi kilkakrotnie o tobie - Zalamałem dłonie, gorycz i wściekłość 
dodała lagodnie-jesteś bogatym, lecz nie- przepełniała me serce. 
SZczllśliwym. - r ty wolałaś zostać raczej kochanką, 

- Kochałem cil) i utracilem, czyż mo- takiego człowieka, niż mojl) żonlł?-zawo-
głem być szczęśliwy? lałjlm. 

- I mężczyzna IDO'le tak kochać?-m6· Ani moja miłość, ani j ej zmartwienie 
wila ze smutkiem.-Nie wszyscy willC mllż- nie zdolne były powstrzymać tej wymówki. 
czyzni Sił do ciebie podobni. Zerwała się z krzesb. 

- Dość już o mnie-przerwałem-mów - Ty!-zawolała-ty myślisz ... sqdzi~z ... 
mi osobie, w czem ci mogll pom6dz. Tw6j o czytaj!... dziś zmna dowiedziałam sill 
mą,ź?.. . zaledwie ... 

- Ml\żl Nie mam żadnego? Rzuciła mi list, który machioo.lńie otwo-
- Umarł? rzyłem. 
- Nie... nie - wybuchnęla z goryczą- - Mialeś racy~, myśll)c, że npadlam 

należało mi raczej powiedzieć... nie byłam nizko, tak nizko, iż szłam tam, gdzie mi 
nigdy żooą. Bazyli, powiedz mi, czy nie· iść kazał. Tak nizko, iż byłabym daro
nawidzileś tr w życiu jakiego człowieka?.. wała mu złe obejście, które przez miesil\

- O, tak nienawidziłem z całej duszy- ce · znosiłam ... zapomniałabym o razach -
zawolałem gwałtownie. Od pierwszej chwili bo do dziś dnia był moim mozem. Czytaj 
ujrzenia tego łotra, który mi porwał Feli- ten list... Czy ty pojmujesz i nienawiść? .. 
crę, uczulem szalonI) nienawi~ć ku niemu Patrzyłem na nill z przestrachem. M6· 
a teraz gdy moje przypnszczenia spr:l.wdzi- wiła gwałtownie podniecona, slowa płyn~ 
ly sill, jakież mogłem dla'ń żywić nczucia?... ły jedne po drugich z nerwowI! szybko
USią,dź, opowiedz mi o wszystkiem-m6wi- ścil)-uspokajala siQ pod wpływem mojego 
lem, panujllc nad wzruszeniem-zklld wie· wzroku. 
działa.~, że tutaj mieszkam? zklłd przy· . - Czytaj-prosila-upndlam nizko, lecz 
chodZISZ?.. Dle tak bardzo, jak myślałeś. 

-:- Jestem tu od kilku miesillCY' Ukryla twarz w dloniach, podczas gdy 
- ' Tutaj, w sl!siedztwie?... otwierałem kopertę. List był datowany 
- T.ak ... mieszkałam w domku bJizko z Paryża i brzmiał, jak nastllpuje, 

trzy ~Ile odległym od ciebie. Czułam sil) "Poniewnż, jak uważam, nie jesteśmy 
szczęśhwszlł, wiedzllc, 'Że w razie potrzeby stworzeni dla siehie, najlepioj willC skoń-
znajdę przyjaciela przy boku. czyć tę farsę... Musz\l ci~ objaśniĆ, że 'gdy 

Uśćisnąłem jej dłoń i rzeklem: brałem ślub z tobą" pierwsza moja żona 
- M6w dalej. . żyła jeszcze. Umarła po jakimś czasie a 
- On mnie tu wysłał ... znużył się mGjl!: ja, co prawda, mialem zamiar powtórzlć 

Pod Sosnowcem, w Łagiszy, otwarto no· 
11'1) kopalniQ w~gla kamiennego~-właścic~e. 
lami Sił panowie Fularski i Fansnavej w SUl
cach powstaje nowa przlldzalnia Wdlny w 
połl\czeniu z praluil\ i farbiarniIł, oczywi. 
ście z kapitałem zagranicznym; przy wapien
niku Środula założonlł zostala fabryka octu, 
preparowanego chemiczniej wreszcie huta 
cynJcowa .Romania" w Sosnowcn, ma być 
przekształconl) na fahryke tkackll, zaś fir· 
ma Kramstów zakłada hutę cynkową, na 
wi~kszl) skalll w Dlłbrowie Górniczej. 

Pod Ch~cinami założono fabrykll plyt 
marmurowych, przygotowywanych dla użytku 
rze1biarzy i kamieniarzy. Pod Ł~n~ za.
lożono nowy młyn wodny z tartakiem o 12 
bmięniach. Tutaj nadmieniamy, źe ko
szlem r~lldu budowany jest ohecnie wielki 
młyn parowy w Miflsku gubernialnym o 24 
kamieuiach, którego koszt obliczono nu 2 
miliony rubli. 
Należy sili też wzmianka wielkiej prz\)· 

dzalni wełny czesankowej, zakładanej w 
Petersburgu przez sp6łkIJ hodowców owiec; 
spółka ma gł6wnie na celu rzucenie wyro
b6w swoich na rynki zagraniczne. 
Ł6dź zbogacon, została w czasach osta· 

tnich pillcioma nowemi zakładami pr!!>emy· 
alowemi: nowll fabrykIJ wyrobów jedwa· 
bnych założyli panowie Winer i Jak6bo
wicz, fabrykll szkła otworzył p. Fischman, 
pracowni\) odzieży nieprzemakalnej p. G. P" 
fabrykI! rllkawiczek kortowych p. Juliusz 
Ulbrycht i wreszcie nowl\ farbiarnie p. Leo
pold E. Brisch w Żabieńcu pod Łodzi'ł. 

;t; powyższych notatek widzimy, że " 
cillgu ostatnich dwóch miesięcy powstało w 
kraju około czterdziestu nowych Przedsill' 
bierstw w rozmaitych gałęziach przemysIn. 

srR! WOZDANIA TARGOWE. 
Z londyrlolQtgo rynk'U pi.~ ... go donosi "Econ.,. 

miat": ,,'V tygodniu pol?rzednim dyskonto od naj
lep9zych weksli truobml68i~znych wyDosiło 11/ .. % , 

obeonie wynosi 111. 0/., czyli podoiotlło siO VI tygf'). 
doiu o '1."10. Ruch !.en pr<ypis.ó n,leży po8~po· 
w.niu banku angielskie(lo, który wola.ł uszczuplić 
kapitały na rynku pubhcznym 1 przez to zrowDaó 
.topo precentowł rynku publicznego z poziomem 
urzO'lowego minimum, aniżeli to ostatnie podwyż
"y6. Tego roduj" poe~po"ani. wecal mly od-

tli ceremO\l1ę Z tobll, gdybyśmy byIICZiill 
sili szcześliwi razem. Zwracajl\c uwagI) na 
to, jak obecnie stojl\ rzeczy, lepiej, że si\) 
nic nie zmieniło... a · ty jesteś moralnie 
przekonanIl, it nie cil)ży na tobie żadna 
wiua. Jeżeli zaś, jako rOZSl}dna kobieta, 
pogodzisz si\) z położeniem, ja r6wniet ho
norowo zakończ\) ~ sprawIl, zapewniajllc 
ci przyszłość materyalną,. Ponieważ nie 
lubie mieć na głowie niezalatwionych inte· 
NSÓW, lnb tak drażliwych spraw powierzać 
osobom trzecim, przyj ad\) willO do Anglii, 
aby si~ z toblł porozumiećj przyjadIJ do 
.Rod.ing we czwartek wieczorem. Nie po
sylaj nikogo na moje spotkanie, przyj d\) 
pieszo." 

List był bez podpisu. Krew mi za· 
wrzałaj jakim cynizmem obdarzony był 
ten, który go pisał! Rzucał piornnem na 
szcze~cie kobiety, kt6r~ niegdyś kochał, 
ranU jl\ śmiertelnie a jednocześnie pisał o 
wynagrodzeniu obelgi, myślał O drobnost
kach tyczllcych sill podróży. Nie posiadał 
wstydu, ani sumienia, nikczemnik bez 
serca. 

Schowalem list do kieszeni, Felicya nie 
opierała sili temu, zapatrzona w płoIlllcy 
ogień na kominku. 

- Znataa prawdziwe imię i stanowisko 
tego człowieka?-zapytałem. 

- Tak, od pierwszej chwili. Stanowi· 
sko, bogactwa może mnie uwiodly a przy
tem ... Bazyli ... ja go kochałam. 

De bolesnej gorycz, było w tych slo
wachl zauważyłem, iż Jakieś uozucie silniej· 
sze od miłości wre w jej piersi. Jutro 
spotkam sill z tym człowiekiem - pomy
ślałem. 

- Mówiłaś mi o dziecku?-zagadnllłem 
Felicyo· 

- Umarło, umarłol-z dzikim śmiechem 
wołała. - Umarło dwa tygodnie temn ... 
w6wczas ku hezgranicznej rozpaczy a dz~ 
kn mojej radości... Widzisz, dziś jestem 
w żałobie, jutro j~ zrzu~ ... Dlaczego mam 



.. 
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,.,... .w., ."""-.ot.iej.... i. .... li!IXY ~~- tranzyt. 85-.92, k:raj. 1:6-1220 Jt~mionia t&.z·14, 740 r .; cukrowni 5 z 1,540 roЪ. 1 prod' l no1OY transport globus6w rozmaite; wiel'-
wo rzвсzуw,Зс,о ualal. Jedn,lde knr. OOrl" .. lrich 96-116, па) 110-1~. OW3a rosyj.k •• go 106 116 182' 860' l' 5 42- Ь' od '.' . ... . d J '0. 
w.k,li kr6tkotв~minowy.b ciljgl. j ...... trzJ"n"i; krljowego 12'-100. Grocbll па p:uIzt 118- 1 '6: , .. , П., gorze Лl 5 z 1) ro - 1.РГ : "'" 1 10 rozma1teJ е<;П1е .az о rs. ?О . 

• bq, 'I"'.ryk"",Ii."J,un w.kalo"y n ud_IIQ arsdn "0 1~14!j V'сюri& 1 6-160. B..,.lt:ll 1,904,671 rэ.; browar6 18 z 1~ rob. 1 (- ) Сепа ka/afiorow JQS~ оЬесш& 
lald •• Ьу! тосо.т .!p08obi •• i.m, pOd~ ... gdr 1><1 s1 fai te{" t'80-191;. Bupi". ' 76-190. prod. 218,100 Т8.; fabryk mioda. 12 z 17 ko1Oo nizk, па targach !6dzkich. 
~ powЬilu rpl •. ~ ... ,,,i.oWJcb w .zkoCIi, prq p,da- 11 in. n;el,it,k,ei!O 60-80, Шt!i0 6~-85. V'yki тоЬ. i prod. 9980 Т5.· fiLb"yk w6d 3 z i 1ado/i r6z~ мoZоа dos~c "а 10 d 
JQeJcl1 п~ 'yцlМl' Przl Asly, baal .. I.kock •• -11'>' с 1'0.), 100-110. Z 50 kgr. pl&c.,no, kuch ... o- 18 Ь' 00' 148 о' • Ь It 1.. "и . о 
иzфa,jq .I?ta.. Rezerw .. · .\ оЪоео;о. doo!c .'1АО- Р' owego 4.6I!-6J)(), loi.u~ .80.-7.00. (tr,b ro . 1 /?Т. , }2. .; <4 <у. oc~o 16 lLop1eJ'. . . 
k'l .. "bow'4.I<.tem d) ... ektoNw J'" n."jlopuj,,6 ь,. ",zoппусЬ n.!Jf)-з.~J "У nio), 850-8.00. 100;. z 25 rob .• prod. 1",1,,0 п.; o)eJ&fol 121 (-) Resztk, ТОСЬОOlош ро зра10пе) 
... ~11\ za ~itk?, ьо choci •• wi<lnokrv роЫу ... у "'1"1 с.е. o •• j ~85, 1,;al.] 80-50. Tynotki " 20{ ,·оЬ. i prod. 88,040 Т8.; fabryk та· bryce SWQjej, mianowicie mазzупу i 
wy)a§ •• 1 "О ыeco~ I~ Jed •• k d,leko тll J ....... ~'o 16 - 20 m. ezya parowycb 8 z 30 rob. i prod. za dzenia ielazne, паЬуl podobno р. Э. 
('&", Ь, Ь)I "UI)f!UUO wo1uym od chm_r. Polo ... · ---- 323749 . ~ . 6 od Ь' . k6 d ub . -oio j .. t ,"~~c dr,i!i ... c i la~. jaka, сЬооЬу ni,ooa. , " Шlуu '".'" DУС • w.atra w тап О towarzystwa еzршсzеп 
.zna .mian., то'. wy,,0106 оо.,.е •• с да' жусЬ PRZEMYSL 1 HA.N[}EL. 1,271 z 1,672 rob . • prod. 1,~,48 1 rB.; 19,000 rs. . 
k",ku\V .~ ,lro.01·bankn.. lJilt:"idac,," •• 1I'~I,I~il! fabryk krocbmalo 5 z 17 rob. i prod. 14,800 (-) На 5tacyi 
w Iygodo,. u.ro~gl .т .",,~"' .• yl. рору.! па р,.п,~· rubli' fabryk cukierk/iw 1 z 4 гоЬ. i ртod. zelaznej odbywala sit; 
<ив, ootow&n, .. Ь _"J~ <> '/. "!t n,! podс .... 1,· Towarzy.t·~o udz,'alowe W J'OO . ~ k 2000' 6' t . d Ь 
.kwidacli рорn _ Пlej а . lI1ianowiCl6 ootowano 1 '/, " • роn zl ... e , rs. . па ~ .zne owary ~leo ~ rane we WlllSC.1'W ... 
do 2'10 п, "О; czt,·rnШ ••. " _ Targ "сЬта Ьуl Ь.т· przed. jednym z notаryuзz6w waruа"зlich '''' roku зрrа"ozdawCtytn w fabrykach 1 стЗ1е. Ot/iz w JedneJ z pak 
,1'0 Cicl'l' z poc,odu. braku <1owoww, ".оto .. ,оо sрiзапу zosta! akt sрб)ki udzialowej p'I.~. zakladach рrzешуslоwуch zajOlowalo 8i~ do rzeczywi4cie nr6toe t0W3T1,= jako -to: alo. 
~1i~t:'~iO ~o П;.f.;:~.п,о DoI,ry щоkaуkaU.k.е 01>- dzaloi. tka/ni, farbiarni i apretury \ dny. ~l'O}.O .Iuhdzi; ddoda'!szYb dto 'kt?j /ic

k
zb

t6
y tak~i OI~(, k)8mN i.n/i~ pip~ek kitp. k ' . 

' IVtlna. \V r u о 1 а __ , 31 pddrierllika. 'Vobec Na czele рrzеdзi~Ыеl.twй. staj& рр. Emnel, • o.,, '~ ro ZID ,ТО о ш О"' . rzy в,~ - а u ,су lotr OW8 . ,0J 'па 
Alal",!!o П'РОSOЫ.П;А .nkcyi 10lldy,iAkiej i шер.· .fJoszczewslci, R atyi,'Jki, Rozpendowski, 1z&- zajlUuJ~ poza оЬг~ЬеПl fabryk 1 zaklad6w, d~CJi pann~ \"1. nap.wla Jak&§ 
mrA1nego l'rzebiego jarmarkn lip5lriego, C.I'ryk.n~i wu.ki i Z bikowski. F abryka Дla zatn.dliac lecz majl} bezpo§redni z niemi Btosunek а bieta i uderzyla j/l kilka гажу w 
mtr7.f.m,:v.); ..... 9.od .. kn!'i>w, ... 0 .. 1>. WIt<' а,. dwustu kiJkudziesi~ciu rоЬоtпik61О. Zarl'ld kt6rvch cyfra wynosi do 4800 а z zooanli pi~4cil}. 
opelaiI.J па ,..м'0J8"iУW18ll1& taqpt. lJsOIem.pn8- u.. 1 - Ь"'" k' d ] . . d {. . d 9 000 1 d' I • ( ) W ' . - ' d'nQ, w ;;;r .. Ujou uЫ"gl,п, 1,000 ctr. ,._I.y mJwj ."а пl () &Jm uJo р . .ul1szczews " prz~ %1 fil 1 уе,,'!'! о, u .ж', шо.па па pewno . - ~,e.sz.kan,u ~anstwa К. .па 
i .1,OOO-1,2()Q "tr. wcluJ bfudncj, ро ""oa~b о- zaA р. Ratу6зlci. t1Olerdz1C, ie fа.Ьчkl' zaklady przemYBlo· PlOtrkowskJeJ Jakl§ Dlеапаау рsоtщk 
tr.ymu~,o,ch oi? • ипао~с;,. Z.kopy rOblll с... . Fabryk~ klisz fotograficznycb zaklad, w ,"е ~ajq, ~rodki ао. utrzym~nia oko;o '(." w посу dwie szy?y kашiепiеш. 
bryk1l.,. ".IIJI'."J, "'O~"''''y ( I~ey,. ~.II,llarzв .~. 'Va~Bzawie J'eden z tamte;szycl. fotogral:iw. CJ.~Cl catOJ ludoogc, guoorn. . \Vogole Je- '-) Lokatorow'8 ""WD&gO doOlo 
at" j'''''YI t.dZltlZ .ОПl,ауotlсr~у · t.""Js, dla ОкОIic ' . .., . d '.% t k d k h ~ \р k .. ..- . 
u.ar~+.ki~I" A,nglii i . Fr"пс';. 1'1"0000 аа najl... Przemys/ fabryczny w gubern, ka)l.sk,eJ .(С,~Ш aa~.e, '! s овцn. u о ro о . 1883, rпс .'~. cr ,ои OWSkl0J na~!eDl В,! па оа']усоа.8 
Jl5.q .,e.lD~ Ip"k, 19~ .,.2Щ, ... Aredni, .. I~." •. tlatsz!/. \У то)", 1884 w guЬегПl kalllU,eJ bryczny • przelnyslowy О ""еl& В1\) "mщеJ- nle straзzliwещ pow.etrzem, z powodu 
pt\.uau!k~ \ polak, 14&'-11Ю, Z1'poIilooni, 95-1201 bylu fabryk i innyah z.lklad61O ~rzcmyslo- szyl w ~oku sprawozda1Oczym. miernej oszcz~dдtl§ci wlaAciciela 
оа \'r~~n. rооyjsц &З~, ~a brad"., ."1,.",, ' wych 1825 z 8070 robotnikal11i 1 prodlLku. miast placic p~wDl} kwot\) v~c:icieJo,m. 
pOUI&Il5k, 40--50 т.,"" J''''''~ 140-210 ",. . Ь . 9198000 N: '" te 1.'1 1 zb' 

IVOlna. J •• о r 8L pиd.ioruika. \Veloa ту- JI}CYc. . roczlJI~ za, , r8 . aJwlu<JeJ кr ik 6 k . n ро еС1 s о . 10 па 
{. l.o- -wo nf_' ,ro kgr. r~ZWIП!~tуш .Je~t prZCl,,:~st .fabr.yczoy w ро- оп а I:.. dz а. 1 w d~tku dZlurawym 
. fV~. А ~ t ,w '!" р ", во p •• dz;cro;\ca. N .. wlatach: .lЩ)lвkllП,. kОПll1зk'.1JI.1 l~czyck, !"; czysto§cl kloacz~e, . ~t6rrcb 
p'.".~M роotеЩ'Щ'1l ""су; .. eloy &Wltr.tlkiaj wartoAC produkcy. 10 pow1eCIO J<;сz]сkllП poz:ostaJe па dZlеdZШСljl zatruwa 
pojawil. liQ d05y6 li ... i~ kO~J z АпgЩ i • ~-ra.n - dochodzila do 2,500,000 rubll. Со do (-) Magistrat miasta todzi podaje do Nаdшiепi6 wypada, ie dom ten z 

. r·yt' I'In:'YI~Puj." do zaknpow.o6 .lan",,-сш.с.,. rodzaJ'u produkcyi fabryk i zakl1l-'6w 1OiadolDo§ci, ze w dniu 9 listopada (28 cbownO§ci liczy зi~ do pOl"ZAdnieJ'szycb 
\\' у. aW1On<> " .. rpr .. dd ~,160 1>8'1 1' .. rl l'JlIlIipp,. . . . ч "d"k) Ь d ' . 11 d ... 
1,668 "'" 'ydney i ij,~ ,!"I Ad_l.id. i .• р .... dan~ znaJdowalo. В1е .w. gubcrw: рг~еd~аlщ 2, z paz zlerDl а т. . О go ZlD'e prze рО· (- ) ~I11aмa па~/е ~a Баlutaсh 10 "Ilocy Z 
",z)'Alko РР c.~.eb kOUDO'I'Ych oslato'.j •• kc1' 547 rоЬоtщkаm. 1 SUlD/l produkCYI na 657 ludniem odb~dzi& si\j licytacya w powt6r. 29 па. ~o pa~dzlernlk!\ 8kuszerka, sze~ 
landy6A~I'J' N • .ib ... d.ioj 1'0I •• k;w,0, \'yl. dobra ty~i~ rs.;Cabryk вокпа i tkanill welnianych nlm terшiпiе skr6conyOl па wydzierliawie. dz iезi\jсiоczteгоlеtпiа. Karolina. Keilert we 
".Ina o,euka. . .. 8. z 377 robotnikami, produkujllcych za п,е kramu Nr. 9 w skladach n.a pieczywo, 1Оlазпеm ,.mieszk:aniu. ' 

И'el"": А n t \ •• r р' а, 81 paid<.erUlk .. Wr.- 390850 rB.· fabryk \vyrob6w Iilcowycb 4 до k06c& roku 1885. Licytacya rozpo- (-) Na targu "'О wtorek skradz~ono 
.taWWIlO , .prmd.no 4006 001 w 'оу all!lnIl.1<i6J. ' '. • . . t k 200 ' . . . 
C.nJ щоопе,. ро 01':1:80;.0 '1 .. w)"<Э" od ootatnieb ze 128 rob.?tn. 1 pT~. n.a 213~000 .гз.; Colu· CZOIe 81') w s ОSЩl u п. r.oczaeJ suшу дпето z wlOSl;!lln. okol1cznycb paT~ 
СОП • 'ПХС)" 100dY'l<k.ej. . szy 2 z 580 гоЬоtшkаlТlI , p"ottukuJllcych za dzieria\vnej. Nadto za раг') "9Р,ОПI} zaplacono шu 

IVel"". D r" d Со r д, 2Э p&id';oroik,. Targ тв . 361,500; Cabryk dla gl'Qplowania tkanin (-) Ci~zkie czasy. Dowiadujemy{ Bil}, <& ропет bez wartosci, % kt6rpgo 10ydal 
totej.zy О'рО'ОЫО.у' b~1 w tn.<lnit> ub~Qglym "ро. 3 z 201 rob. i prod. па 64,250 rs.; fabryk do 1icytacyi па wydzicriawienie k'.lk!1dzie- szt)' 50 "ор. 
ko,o, •• 1. "!~по. \v.ioJ .0''''_00 dozo do А.т.. ta ien.ek. 4 z 78 robotn. p'·odukuJ·!}cych.za si~cio jatek i kгащ6w па pieczyjV~ stawilo (-~ Z teatru РГZУРUSZС1ашу Z& ryki, WlaВCl,C161e uirчmalt 11)0 ри1 notow&nH\ch . . 't: Ь .. . / li d·' .' 
e.Latoicl,. Рro.t1ч njo "01<90.110 w'oksr.ych obro. 43,550 rs.; pap1ern1 4 z 4_0 ,'0 оtwkа.щ, si~ niew.e u . суt"пtбw а i .ci nie mieli о · rZI} е repertuaro\vy wy;>rowadz11 
il>w, , 1. mnlo ·"lссеоlO lIastQpow,lr IZ) bko 1'0 10· prodokujl}cycb za rs. 208,872; fabryk ЬаС· choty do interesu, z powodu wyg6ro wanej swiatlo kinkict6w Раппе ilJeia/kq, 
Ыс, dkj,c pr~dsAt!O", ,1,,")6 tatrudoieni., . со ko· tб .. i \\'YBzywek 2 z 22 robot., p,·od\lkujl}. G&nY dzieriawnej а ша1еgо obrotu, jaki пiоwskiеgо, а raczцj ,"уЬ6т рап "у 
тiY81111. odd ... 1ywolo N. OtfO)·. T~.oioy l1I.al, рО· сусЬ "а га 25000' fa.bryk wyrob/iw 11lie- щiеli dzioriawcy dotyahcz aвowi. Podobno Kocbankowi& sceniczni 
pjl dob.,.. . ." 

Ohтid. N о т m Ь с r '.' 81 pWi,ieroika. dz.&?ych 8 z 23 rQbo.t., p~oduk. <а 17,0~0 rnagistrat ша zamiar naznaczy6 nowy ter- kle kary,:,"~ swI} о.д. па 1"1' 
»т&" рiеrw.щrz9J.УСh I ,.tun~ow obmi.lu nigdy rubII; fabryk narz~dZl rO)Dlc1_ycl. 18, z 2о2 min licytacyjny i obnifyc сепу dzieri awy fгеd rоwskllП Otllullk • • !)Ос/а; lila 
je.'Q'. uio ~.~ .. ~ ос •• 6' t.k dotJ<li .. i. jak 000· ,·obot., produkuj,oych za rs. 165,354; fabryk о 250/.. drащаtусzuусh ша PlJwieo powab 
оМе, kieBy pon~jodzy ..,tk.mi IЮI рrzFр"lu; .• j~с.щ; powoz6w 1 z 3 тоЬ. i produkcYI} 1,500 св.; (-) Zdrowotnosc n.aвzego тiaзш w porze суш, lJannv шеШ/ki. J estto rola wd.zi.,cz,o> 
.kll\ily, 1 ... 00 "О •• Iоdwю Jed.o. worek p,erw •• o· Cabrbk f01·tepian6w 2 z 13 rob i prod rs obecneJ' znacznie sie pogorszyla, оа со. '"Р3- alе tez bardzo trudna. CecyliA WVDOIiazv! 
r.tdnвgo g.tunka. Zttd poehod1.l berdzo oi,,.,o· • . " - k" .. 

, пу popyt, jakilll cic,~y .iO ,talc chmiel I'let .... o. 9,00 ; fa.bl"y~ odlo1O/iw 2 z 13 '·оЬ .• prod. п,(; musiala .. ilgotna jesienna poggda. . autor саlущ ито Jem wdz'eku 
"са.у, mocno Irz,m.j,c ';0 w ooni8, ~odc ... gdy тв. 13,500; Cabryk zapalek 3 z 22 rob. i рс6с. zwyktycb сЬот6Ь zapalnych i ос! сжа· Боеzуi, пjещаjl!сеj nic 1Osp61nego 
W!'zyiltkio U!oe ь>iltQnkl ., •. anl.db~no. 1 па",,! ро prod. rэ. 4,850; garbarni 46 z 211 тоЬ. i su do czasu zjawiajO}cycb si') wура,ц/iw lIу· tery& sztucZnl}; рrzytеш jeвt 
n,zlI,c:Ь C8n8cl. с ~rQtlno'c" .оа)ао), DAb)·wc6w. nro(1 гв 11')5 147' rnyd.larni 14 z 35 I'ОЬ fteryi, silllie grasuJ' & шi~dzу dziatw" odra. wykszta1cono. dobrze utozon" i 
Orl ·dDl. 28 рa.tdZIСТU11Ш rzcdano okolo 1,800 t' •• ". : а " '., f ,.. 
""1 • tyt:!. okolo 500 001 w duin dЩ'О)АZ),". 1 ртоа. 49,581 то .; gя.zоwu/(, 1 7. 11 rob. 1 Э, niel<t6re domy, g zю w kaidom prawie czuc. Zwаiуwвч to wszystko, 
Z ko,~cCfn paidz;orlliko n'JlO>Obi.oie tergn by~o pr.od. 15,000 '·З.; .fabryk аш ,vypalauia ko- mieszkaniu fаmiliJп&ш mozna tnaleZ6 та- .~us.imy, zo pa~oa Czarli uezynita 
bard",oJ je.zcz •. ,,"!>alcm о.. о. pocцtko . . D1.Ij ~Cl 3 z 22 ,·оЬ. ) prod. Пl\ 23,440 rs.; Са- lego {'acyenta па odr~ , . DleCortunny; pO/ .... tll" опа zama10 
1I010 ... no,. chщ,еl tar,o.oy 1 38-46, U 2A-3~, Ш bryk w6d lDinещlпусh i sztuсzпуr.l. 3 z 4 (- ) Objaw pocie5ZailJcy. Do adniinistra- sceuicznej а takze warunki jej zе,.ш,troше. 
~~;:t~Ue°r~[;fr~;~i: 2~d~~kra~:':'~'k~~r~;;;~~ robotoikl\l)Ii i produkcy'l гв. 1,200; cegicl· cyi naszej zgtosilo si~ wczoraj dw/icb str/i· glоз nlzki i Iilchy ostre nie 
cllij.ki 22-25, .I"ck; .27- 46, pol'ki 4.6-72, 'раl · ni 79 z 363 robot. i ргоа. па 183,165 rs.; М ... domow)ch z zam.iагещ zaprenumero- odtworzenia розtасi о barwach subtel· 
tcr.k! lekki 60-75, ~i~7.ki 80·-110. Рап}. "'уЬта. fabryk porcelany 1 z 26 гоЬ. i prod. па wania .Dz.ennfka" ро conie zoiionej. Oczy- пусЬ. jak c1e~ylia, Nie' wystarc,a ~o gekla· 
юс kIlka marek d~o.eJ. . . 7800 r5.· fabrok taJ'anso 3 z 170 rob. i w;§cie adOl inisi"acta ch.tnie skloni1a si. щасуа сЬосЬу nnprawna а zbyt §miala 

Zlк1ie Т о r n 11, 2 llStopada. Powletrz8 \v ty. J ) .J V '1:1' • ..t\- •• 
godDia abieslym bylo. "тое, .raM mgli.to. т ... prod .. 60,500 гз.; fabryk szklfШУСЬ 3. z 18~ do ust~pstwa. Wo ее sluszoych narzoka6 gra .осж~ 1 D1ed.bale . pozo,,:a."~& в,~ па ~a. 
momclr do.,~gal 2" .,zFj ."ra. I'пу malycb j .... ,·о Ь. 1 prod. 315,000 rs.; fab"yk p.ec/iw 1 pra.sY па slabnq,co zашilоwаuiе do czyta· оар,е D1е zавщрl WdZlt;,kll, Dlеw.шstу, роlвkIeJ, 
с.о ",~gln do"oz.ob па ~A~~ ~.tej"llТl сепу .~o. wYI'ob/i\V garncarskicb 82 z 171 r.ob. j lircd. nia ze зЫ:оnу klas ioteligeotnycb, d\iaj owi jakl} шiа1 па ту§Н autor. Раопа Cza1·Jj 
I~I~ "О utrzym.6, сh(ю •• П'. ~Y о zbyt w.ICI. 40430 I·S.· tartak6w 8 z 55 I·ОЬ. i produk. str6:!e stanowil} prawdziwq satyr. "ryz"c" zdaJ'e sip Ьус wiAceJ' uzdoluionn. do reper-
KIBJ ochoty до kupua. Placono za 1,000 Юlо· ' , ... . ,.:, 1") ...... , " . t 'll ... 

gram6w, p •• e.i~ytr.llZ. 1 :aJ- НОm.,krаjоwеj рotrвj C~I} 98,000 :з.; fa b"yk dla PQd~eDla dZleg- lecz poc1e.szaJI}~I! zагаzеш. toaru dr;Lmat.>:cznego •. D_rugll figurl} g16. 
~SO -140. j,.nej 135-142, \vyb. 1 ,а-Н6 т. Zrta с'о, sшоtу 1 (. р. 3 • 10 гоЬ. 1 рГОdukсУI/,I>6-) Ks,~garp,a р. Sclll1tkego otrzyma1a wn1/o w sztuco Jest lDaJor; тош (а ~ostala 

'tafowa6 tcgo, со bylo sMz~liwem zda- - А опа uwierzyla? -iiala Ьус n1egdy§ Pl~'kDI!, шоglа па1е!ес ао plers'l} ре/п!} :!alu, l!to§ci, m,fo§c1, 1Ostr~tu 
r~епlеш... - Мпsiаtа... PokazalaJl1 j ej swiadectwo (усЬ typ/iw pi~kno§ci, u kt6rych §wi~io§6, i nienawisci & шоzе i nadziei ... 
Uшуsl jej Ьуl zl'lOwu w пзj1Оуzszуm sto· slubu, nio n1Og1a mie6 wq,tpliwo~ci; д~ rnlodoM i \Vdzi~k stano1Oil} g16wny Eowab, i04PZ1Af. Ш . 

. pniu' гdzоgпiопуш, slowa ptyn~y gjVa!to- ni ej Ьуkаш lady Ferrand, locz poocz niej lecz kt/ira, jak kwiaty' egzotyczne, przekwi-
. wnto. nikt nie wi~ о tаjешпiсу. Опа r6\Voiez (а szybko, wi~dnl}c, zasycbajqc. Zшаrszсz. к 'т •. 

- Uspok/ij si~ najdroi~za ~ Ыаgаlеш, jak i ja nie P1'zypuszczala nawet do jOlkiej' ki okolo ust i па czole ~wiadczyty. о przo- Nast~pny l'апеk sp~dzil&m r6zoie bardzo 
ujnlUj~c [,ozpalon& 1·~Ce . - .Nio chcesz g6 J>odto~i doj§c mо:!е Jl1~zczyzna) О Bazyli, bytych cierpieniach, lес. nie (усЬ spokoj· od dоtусzщюw~gо trYQu zycia, Porzucitem 
wi~cej w.dz!ec w zyciu? • ро со шсу ludzie iyj~ па §wiecio!... nycb, kt6re pietuem rezygn.acyi cecbojll Н- ksil}z'ki; smutne marzooia, zaj~tf przygoto· 

- Nigdy \у iyciu! Рпуszlаш do cie· Ро га. pierwszy FeJicya wybuchn~l" са, lecz zawodach gwaltowlI)'cb, b61ach, kt6· wапiаmi па przyj~ie F elicyi. Moje SJl1ut-
I>ie, аЬу unikn!}(; jego widoktl. Nie шаш placzeJl1) dotycbczas gniew i ОЬШ'zепiе do· ro z istot ш1оdусh przed С1.азеш тоЫ1/о в~c· ki, cierpiepia ;i k06czlly si\} juz, odt'ld b~ 
.J'1·awa iqdac twej рошосу, ale ty jeste§ dawalo jej sily, teraz ЗJl1utеk wzi'll g/ir\!, c6r{. de шiа! сЪ1 wyt1<Di~t)', ~acb~t~ do zycia ... 

j JеdУIlУШ шоiш Р"zуjасiе)еш,-о рош6z OIi, в:1о§пе Ikanie rozlogalo si\! w powietrzu. Pani Wilson przyj\!la mnie ze zdziwi&- опа ... dla. niej 1.Yc, wldywa6 jq со 1'апо; czyi 
• "R azyli , . p,"zycbod7.~ do ciebie, jak sio~tra ~ta.n \!li §I11 Y )~:! przed jej шi~szkа?iе ш; ?ieu~; ~pokojuie sluchala, gdy оzпаjmilеш шоglеш шагzyс о wi\!kзzеm S'Zcz<;sciu? 

iiQ .b,·ata. сhС1а1ош ,vcJ§c, аЬу pozoa(; раш1/о W,lson, эеэ. l:! Jеstеш Ьrаteш /ady Ferrand; oburze- А ргzуteш, Jez&li miloM, nwieНIienie, 
~ Ja~ sioslra !10, Ьr;l~а?:-.{I?wt6гzуlеш . p~zed~ta1Oi(; si~ )oj jako br~t 1!',:licyi ~ Р9- ~ie Пlоjе ".n' post<;pek ~ego czlo\vjeka przr- szacuoek p1')zczyzny Пlои kobieci tt ·w.r6cib 

N ' & Za\vlOde twego zaufaOla - dоdаtеш, WJеdZ 1еб о Z:l\Нlarzc zаЬгаша JCJ do 8 ,ebl~ J~la z oboJ~t!)ym U§ШlесЬеDl; zdawala в,\! zupelny spok6j i szacunek dla salDej sie· 
sHadaj,!c pocaJouek па Ыа!ещ jej czole i w celu ullikni~ia sроtkапiз z sir F el·· malo interesowa6 tq са!1} sprawl}. Gdy m/i- Ые, 106wczas. ш'Оglещ Ьу6 pewnJ, "е ru· 
J>rzysi~ZIl»c зоЫе po§wi\lci6 calo iycie randem. wilеш о zamiarz& 1ad.v Ferrand przeniesie- mie6ce szcz~scia wr6C1} па Нса Felicyi а о
d!a niej. - Jutrо-гzеklеш""':ргzуjd<; ро ciebie а nia f~'do Jl1ie, зkiОlli4 tylko glO1O!}j ' gdY,.,. czy j~j. "аЫу9l11} da10nym blaskiem. А wte· 
, ;- Czy zostaniesz tегзz tuta~? - zapy- Judzi Dloich przyszl\) ро twoje rzeczy. ш6wil о zamia"ze opuszczenia Anglii, о- dy c6i тniе §wiat, со ludzie оЬchоdziб 
t'a~еш. Mniejsza о (о, czy pani \ViLчоо uwierzy §wiadczyla, iz zdro1Oie mej siostry wymaga шоgq, wtedy sz.epta6 ~\! m6g1: r 

\- Nie d~i$ шusz'J P9wracac... jutro щоiш StOWOIII, czy nie. Nie potrzebujesz zmiany otoczenia i starannej opieki. - NajdroZsza, zарощпij о przeszlosci, 
pl,zyjd<; . . , Bazy)i, ш/ij Ьщqiе, tlwiez шniе -sie nikogc гаdziб ani oba\via6, jeste§ nie· - Ja sаш Jеstещ dokto"em - odpowio. bqdi szcz~§liwl! ze шпq. . 

. ztBd d·aleko, "Cia)~ \l:o... zalezr а ..• w pil}tek орu§сiшу ,to щiеjsсе. dzialem i b~dt; czuwat nad j ej zdrowiem. Tysi!}czno przygotowJ1nia robic musialem 
- Uwioz~ ci~, gdzie tylko zechcesz. - Dobl'ze, jl\tro opuszcz~ ten dom, Przy pozegnaniu zapytalem, czy jest kre- па przyj~cie mej lubej; powiedzia!em Wil· 

" J:ai<o brato, data I)li Felicya prawo ао p,zyjd\! do ciebie p6zno wiесzогеш, аЬу wnl!o sir Fe,·randa. . l,iашоwi, jedynej iBtoCle :!yjq,cej "е mnl}-
. z:Мnt\'fiе.п iа z n.il1l 'teI sP':1Iwy, . Jakz,: ni e- l1ikt nie spostrze~t. mego :wydalenia si\: . .• . .. Sроjl"Z:Ма па ~Ul~ z.dziwiona, odpowiedz ie wiвсzогеш przyjeZdia moj'~ siobtra-, па· 

c1 erpl"v1e сz~kа!еш C)IWlI1 zоЬасzеnш go. - О W1efe !epleJ b\:dzlO, gdy w dZ1en JeJ Ьrzmшlа ОЬОJt;tще: lezy. 1Oi~ urzl!odzi.6 pokQj, lIa: jej przyj\jcie . 
.. - Jш, lЛusz~ i46-odezwala si\}. j~ny przyjd~ ci\} zаЬщс, jak brat siost'·\j. - J еstеsшу znaJomi. Stary sluga, nie py~jlJ,c о nic, Zjфrа1 sig 

Оfiа1'0\Vаlеш si\}"j!! odprowadzic. Sz!i§my - Nie, ja przyjd\j sаша, nio czekaj па - Буlа§ раni zapewne zdziwiona, "е sir do pragy; UI'z~dZШ§II1У pokoik, d ilе 010· 
d"ogl! zasypanq §пiеgiеш, ;опа wsparta оа mnie, шаl11 jutro со§ do zl'obiel1ia, do рО· Fer.·l1tnd w takiej pO"ze wysla! swI} ione? lua I,ylo, zaciszny, ciep1y i шilу, potem 
1П0jеm rашiепiu, m6wila, Zе rniезzkа u ,viedzenia, czy zobaczenia; со? заша пiе - .Nie dziwiQ si\} (еmо, со robi sir Fo~· wys181~ 111 WiЦiаща ро bagaze do pani 
wdo1OY z dwоjgiеш dzieci, l1i~jakiej pani \viell1. ' raпe). Pisal mi, ie zar~kolDendqwa1 ро- Wilson. Oczekujqc па jego powr/it, ,usia' 
'Vilson. Mia!a to Ьус dawna znajoma Biedue dziecko, ро wypadkach саСоdziеп. wnej dal111~ pobyt kilkumiesi~czny u mпiе; d1еш w pokoju, kt6ry zаmi&szkаб шiа!а i 
51с Ferranda, па kt6rego z.,!danie opieko- пусЬ, niezdo.l ne by10 шу§li zebraC! Prosi· g')y si~ p/izu iej dоwiеdziаlаш, :!е (а dama rozmy§latelJl nad dzi1Опешi i . niefo.·tunnemi 
wata si\j Felicy& w ' czasie jej сЬогоЬу. lеш usilnie, аЬу роz,wоШа щi Pl'ZyjSC do byla jego ZOn'l, Ьуlаш, przyznac musz\j, warul1kami, \v jakich Felicya ,vst~powala 
Ву! to jqdeu \yi~ej dow6d суnizшu tc- siebie, lecz bezsktlteczoie, ustlJ,[lilem jV 1<06· trocb\} zdziwiona. роо m6j ШсЬ. ''''уjl}lеш шщt\}рпi& liвt sir 

go czlowieka, пшiе'lШП1/о swq zOn\j w'ysta6 си, zl}dajlJ,c jednak zapro1Oadzenia до pani Z naci8ku, jaki ktad/a па шеkt6rе 810· Ferrand'a, оdсzуtаlещ go kilkak"otnie Ро 
J>od opiekq dl'wnoj znajomej. . Wi)soo. wa, роzпаlеш, iz zdziwion~ Ьу! jedynie '"у' p..w/ich ' g{)dzinaqh powrQcii W;Шiаm. Z rcz' 

-'.. РОа: ' Jakiem. 'nаz\viskiеш mieszkasz Felicya znuzolla poszla do swego poko· Ьогещ Felicyi. Widzialem z wszystkiego, kosz!} раtl'zу1еш па jadqoy w6z z jej Ьа· 
tutaj? r • ju, ja oczeki \valem )у bawialni przyj§cia go· ie pani Wilsоп zna tego lotra z n.ajgor- ga.iam1, Бwiаdczqсу, ji dоU:zушаlа obi.tni· 

- ' Оп kr.zal шi uzywa6 ralszyw~go, lecz spodyni. . szoj (тооу i przeczuwa1em. ze jego Z nil! су i wkr6tce 811та sifJ ;jawi. Teraz jesz· 
nie uwaialam "а )JOt"zebl1e uk"ywac pl'a- Byla to kQbieta okolo czterdziestu lat, stosunki " П1Usiаlу Ьу6 nat.ury, niе n.adajl}cej е musialelD -si~ 7JlStaljQwil; ~ad drugl) 

" \vdziwсgо-паzw!skа przed jego znаjОщуmi. porzlJ,dni!ll Iecz sk1'omnie ubranaj przyglq· si~ do ' rozbioru. . )<:W8sty/!, оад sроtkaпi~m z tym 10trem 
r Opo,v1~d~i,lal~ ~8zystkQ p,3n! Wilson. dajqc si') Jej ciekawie, pOOly§1alem, ii mU' Роwr/iсilещ d(\ dom\1 przygn~biODYI .z (О. с. '11.) 

.. 
DZIErNlK ŁÓDZKI. Nr. 237 

,.,... .w., ."""-.<>I.iej.... io .... lilIXy ~~- tranzyt. 85-.92, kraj. 1:5-1220 Jł~mionia t •• z· 14, 740 r .; cukrowni 5 z 1,540 rob. I prod' l nowy transport globusów rozmaitei wiel'-
wo rzeczyw,śclo ualał. JednaUe kurs berł" .. lrich 96-116, kra) 11O- 1~. Owaa rosyj.klPgo 105 116 182' 860' I' 5 42- b' od śc' . ... . d J '0. 
wek.li krótkota~minowyeh eiljgle j""" trzyma.i; krajowego 12'-190. Grochu na P"ZV 118- 1 '6: , .. , rs., gorze nI 5 z I) ro • I.pr : I I W rozmaitej CO;Ole .az o rs. ?O . 

• bq, 'l"'erykt.DIli."J,un wekslowy n ud_IIQ arsdn "0 1~14!j V·clOri. I 6-160. R..,.lt:ll 1,904,671 ts.; browaró 18 Z 1-2-ł rob. I (- ) Cena ka/aliorow JQS~ obecwe 
talci. zbyt mocoem n'poIobieniem, pOdć ... gdy bcl SI fai te{" {SO-19t;. Rzepiltn 176-190. prod. 218,100 rs.; fabryk mioda. 12 z 17 kowo nizk, na targach łódzkich. 
~ powikłu rpla. ~e"",i"WJcb w .zkOćp, prq pada- u inn niel.iukJei!O 60-80. Wt!i0 6~-85. 'Irki rob. i prod. 9980 TS.' fAbryk wód 3 z i ładną róź~ mnina dostlIć za 10 d 
neJcl1 D~ tYUlM1l przy .. ly, baal" .. kockIe '"'I">' c meJ 100-110. Z 50 kl'. plac.,no, kuchtrzo- 18 b' od' 148 O' • b łt 1.. "ek . O 
u.ul>"ti~ z1?ta.. Rezerw,,' .\ obOeoio. dosyć .'1-" pa owego 4.6Il-6,/lO, IDi.u~ .80.-7.00. (trłb ro . I I?r. , }2. .; <4 ry. oc~u 16 1L0PleJ.. . . 
kij" ubowI4z1uem dyrektoN'" Je" nutjlopuł"ó by p ... nnych a.!lO-3.~J iy niel> 850-8.00. l ani. Z 25 rob. I prod. 10,100 ts.; olejarOI 121 (-) Resztki rucbomości po spalonej 
... ~11\ za ~itk?, bo choci" wi'lnokrv polity •• Dy czyny ezcr onej ~85, l,ialoj 80-50. Tynotki " 20{ rob. i prod. 88,040 r8.; fabryk ma· bryce sWijjej, mianowicie maszyny i 
wy)&ŚDlI SIO D1ecol I~ Jednak d,leko mil Je ...... ~'O 16 - 20 Dl. szyn parowycb 8 z 30 rob. i prod. za dzenia żelazne, nabył podobno p. S. 
tago, b, bJI r,Upl!UUO woluym od chm.r. Polo ... · ---- 323749 . mł ó od h' . kó d ub . • nio jest ,"~~c drażliwe i la~. jaka, choćby niu... , " yu w.w oyc I wlatra W man O towarzystwa ezpulCzen 
czn. zmiaoo. może wywol"ć konle.z. Ć da' zycb PRZEMYSL I HANOEL. 1,271 z 1,672 rob. I prod. 1,~,48 1 rB.; 19,000 rs. . 
k",ku\V .~ .lro.oJ .bankn.. lii.widac,," u. łI'~ld~ię fabryk krocbmalu 5 z 17 roll. i prod. 14,800 (-) Na stacyi 
w lygodOla Ubi~gl .m z",,~b .• yl. popy.t na plenl~· rubli' fabryk cukierków 1 z 4 rob. i prod. żelaznej odbywała Sill 
,he, DotowanI" li ."J~ <> 'I, "!t mt pode .... h· Towarzy,t·~O udzl'a/owe W J'OO . ~ k 2000' ó' t . d b 
.kwidacli popn _ niej a . mianowiCie Dołowano l 'I, " . pOD zli,.e , n. _ na ~ .zne owary ~teo ~ rana we WUlSC.lIW ... 
do 2'10 na uni c.!,·rnaklo." _ Targ srebra byl baT' przed. jednym z notaryuszów warnawslich '''' rokn spra.wozW1wCtym w fabrykach I CzaSIe. Otóź w Jednej z pak 
d,o Ciclt z po"odu. braku <1owozów, n.otowaoo spisany został akt spólki udziałowej p'I.~. zakładach przemysłowych zajmowało 8i~ do rzeczywiście nroto. towary,» jako to: slo. 
~1i~t:'~iO ~o "t.f.;:~mo Dolary ... ks}lwi.kle ob- dzaloi. tkalni, farbiarni i apretury \ dny. ~l'O}ćO .Iuhdzi; ddoda'!szYb dto 'kt?j lickzb

tó
Y tak~ż m~(, k)8mN ien/i~ pip~ek kitp. k ' . 

' IVtlna. IV r o c I a ", 31 !>ddrierllika. Wobec Na czele przedsi~biel"stwa staj& pp. Emnel, I o. I~ ro zln I ro o Dl ow' . ny Się - a u ICy lotr OWS . lej 'na 
olabego n.pooobioniA a.kcri 10lldy.iokiej i m"p.· .fJuszczewski, R atyil"Jki. Rozpendowski, l ze· zajlUuJll poza obr~bem fabryk l zakładów, dzącą pann~ W. nap.wła Jakaś 
myślnego lIrzabiegu jarmarkn lip5lriego, f,hryk.n~i wu.ki i Żbikowski. F abryka ma zatmdliać lecz mają bezpośredni z niemi stosunek a bieta i uderzyła j/ł kilka razy w 
mtr7.f.m"vali 1]9.od ..... "" .. , mO"I>. WIt<' Dl. dwustu kilkudziesięciu robotników. Zarlfld których cyfra wynosi do 4800 a z żonami pieścil}. 
opełaiI.y na """IOJll"iyWl8ll1& taqpt. lJsóIem._ u. l ' b"'" k' d l . . d {ć . d 9 000 I d' , • ( ) W ' . . ' d,nQ, w ;;;r .. Ujou ubiegl1"' 1,000 clr. weloy mJwj ."a nl o eJm uJo p . .ullszczews I, pnę %1 Dl I .tle '!'} o, U .Zl, mo.na na pewno . - ~Ie.sz.kantu ~an.twa K . .na 
i .l,OOO-I,2()C) .,tr. wcluJ brndncj, po ceDa~h o· zaś p. Raty6slri. tWlerdzlC, że fabryki I zakłady przemysło· PlotrkowskJeJ jakiś D1eanany psotmk 
uzymo~,o,.h si? z undDościł' Zakupy rObll! fa- . Fabryk~ klisz fotograficznycb zakład, w we ~aj, ~rodki do. utrzym~nia oko;o 't", w nocy dwie szy?y kamieniem. 
brykiln I ,t1'ł"."J, 1I10~."'y ( I~Cy,. ~all,llarze .~. Wa~szawie J'eden z tamteiszych fotogral:)w. C)l~Cl catoJ ludnOŚCI guoornl . Wogole Je· 1_) LokatoroWie pewnego domo 
at" 1a""YI t.dZIdź .01111ayotJcr~y · lawJ" dla okolic J . ••• • d '.% t k d k h ~ \p k . . . 
Il.ar~+.ki~b, A,nglii i .Franc';. 1'100000 aa najl... PrzemysI fabryczny w guberni kah.skleJ .(C'~/g oaue, '! s osun. u o ro u. I883, rue .'~. er 10tr owskleJ na~!eDl Sil na UUllyCQa .• 
pu~ .,e.lo~ Ip'ł'k, 19a .,.2W, ... średni, .. I~," •. dalsz!I. W rOKU 1884 w guberm kahsłleJ bryczny I przemysłowy O "'Iele SIl) "mDleJ· Dle straszliwem pOWietrzem, z powodu 
pó.uau.k~ \ polak, 14&.!..lllo, Z1'poIiloooi, 95- 1201 było fabryk i innych z.lkładów ~rzcmyslo- szył w ~oku sprawozdawczym. miernej oszczędntlŚci właściciela 
za \'r~~n, roorll~ &S~, ~a br.cr.1l .d,.q 1 wych 1825 z 8070 robotnikami I prodllku. miast płacić pęwUl} kwotl) vśc:icielo.m. 
poUl&Il5k, 40--50 m.,.DO Ja""l~ 140-210 ni. • b . 9198000 N: '" te ),'ł ł żb ' 

WOlna. J. y o r 8L pUd.icruika. We/na my. JI}CYc. . roczl11~ za, , rB. aJwlu<JeJ Kr ik 6 k . n po eCI s u . le na 
t. 1.o- oWO m.' iO!J kgr. r~zwm!~tym .Je~t przcl,,:~st .fabr.rczny w po- on a Ł dz a. l w d~tku dZIUrawym 
• TV~. A ~ t ,w ,!r p ,a, 80 p"dzicroika. NA. Wiatach: kallsklln,. kOOll1skl.U1.1 ł~czyck, !n; czystoścI kloacz~e, . ~t6rrcb 

pl.r",~m po""~~IU aukcyi weloy .llAtr.Jlkiaj wartoM: produkcYI w powleclo ł~czJcklln pozostaje na d~ledzińclj I zatruwa 
pojawih liQ d05y6 liCJ!ni~ kal'"J z Anglii i • Fra.n. dochodziła do 2,500,000 rubli. Co do (-) Magistrat miasta Łodzi podaje do Nadmienić wypada, że dom ten z 

• r.yt, ,'ln:'YltQpUJ," do aknpow • .6 otan"wczoł.clą. rodzaJ' u produkcyi fabryk i zakła·16w wiadomości , że w dniu 9 listopada (28 cbownOści liczy si~ do pOI"ZAdnieJ'szycb 
Wya aWlOnl> "" rpr .. dd ~.I50 1,..\ Part l'JlIllipp.. . . . ~ "d"k) b d • . 11 d ... 
1,668 licI 'ydnoy i i),~ '!ol Adelaid. i .• p .... dan~ znajdowało. Sle .w. gubcrw: pr~ed~alm 2, z paz zierni a r. . o go ZlOle prze po· (- ) ~1ll8.Ńa naą/e ~a Balu~ch w nocy z 
""zyllko pP e.~ach kouDO\Uch ostatDlol' a.kcJ' 647 robotmkaml I sum/ł produkCYI na 657 łudniem odb~dzie sil) licytacya W powt6r. 29 na ~O pa~dzlernlk!\ akuszerka, sześ(:. 
landrós~I'J' Najbardzioj lIOIzakiwaoł by. dob,... ty~i~ rs.;Cabryk sUKna i tkani'l welnianych n1m terminie skróconym na wydzierżawie. dziesi\jcioczteroletnia. Karolina. Keilert we 
"oloa . ,enka. . .. 8, z 377 robotnikami, produkujllcych za Ole kramu Nr. 9 W składach n.a pieczywo, wlasnem ,.mieszkaniu. ' 

}rei",,: A n t \Y e rp'., SI patd<lerUlk .. WY.- 390850 rs.· fabryk wyrobów Iilcowycb 4 do k06ca roku 1885. Licytacya rozpo- (-) Na targu we wtorek skradz~ono .ta""""" , .przed.no 4006 bel .. IDy all!lnIl.JcieJ' ' '. , . . t k 200 ' _ . . 
CeoJ moono,. po c1':llści.o '1 .. wyż ..... od ootatoioh ze 128 rob.?tn. I pr~. n.a 2131000 .rs.; Calu· CZOle gIl) W s OSW1 u ts. r.oczneJ sumy dnemu z wloSl;!lln. okolicznych par~ 
COD z ankc)". loodyu .klej. . szy 2 z 580 r obotmkalTll , prOdukUjących za dzierżawnej. Nadto za. parl) "9plonl} zapłacono mu 

lVt/rla. D r a d fo r d, 23 p&idziernika. Targ rs. 361,600; Cabryk dla grQplowania tkanin (-) Ci~żkie czasy. Dowiadujemy, się, ie ponem bez wartości, % którpgo wydał 
tatejJZy ospo.obiony' b~1 w tn.<lait> ub~eglym 'po. 3 z 201 rob. i prod. na 64,250 rs.; fabryk do licytacyi na wydzierżawienie kl.lk!1dzie- szty 50 kop. 
kO)D' •• le ,,!~no. WolDJ .nabrwlIllO dozo do A.m.. ta iemek. 4 z 78 robotno produkUJ·ących.za si~ciu jatek i kramów na pieczy)V~ stawiło (-Ł Z teatru PrzypuszC1amy że 
ryki, właśel,Olełe uinyrnah 11)0 pUf notoWAnIach - - , l! b .. . I li d·' -' 
e.Latoicb. ProPt1q nie uok9oano Wlokor.ych obro. 43,550 rs.; paplerm 4 Z 4.0 ro otwkarul, si~ niewIe u . cytant6w a i .ci nie mieli o· rZI} e repertuarowy wy;>rowadzll 
ibw, alo mnlo '"leeeolO uutQpowaly UJ bko po lO· produkujl}cycb za rs. 2Ó8,872; fabryk haf· choty do interesu, z powodu wygóro wanej światło kinkiet6w Panne ill,żalkq, 
bi., <1kj'ło pr~dsAt!Om <100,6 tatrudnienia, . co 1<0· tów i wyszywek 2 z 22 robot., prod\lkujl}. Geny dzierzawnej a małego obrotu, jaki niowslciego, a raczłlj wybór panllY 
Tiy,b"e odd ... lywalo na Otfny. T~.nioy mIalI po· cych za fa 25000' fapryk wyrobów mie- mieli dzierżawcy dotychcz asowi. Podobno Kocbankowie sceniczni pjt dobry. . ." 

Ohmid. .Ii o T m b O r g a, SI pUd,ieroikA. dZla?ych 8 z 23 rQbo.t., p~oduk. za 17,O~0 magistrat ma zamiar naznaczyć nowy ter- kle kary':f~ swI} o.d. na VI' 
»nk pierw'ZQrz9J.yCh I ,.tun~ów cbmielu nigdy rubli; fabryk narz~dZ1 rolmc1.ych 18, z 202 min licytacyjny i obnifyć ceny dziedawy fred rowskim Odlullk • • !Joelai lila 
je"Q'. nio ~~~,,~ ucznć' tak dotj<li.,i. jak obe· robot., produkujlłoych za rs. 165,354; fabryk o 25·/.. dramatyczuych Ula PIlwieu powab 
ollie, kieBy pon~iodzy ",tlcami WI prz_pelui .• j~.emi powozów 1 z 3 rob. i produkcYI} 1,500 rs.; (-) Zdrowotnosc n.aszego miasta w porze cylii, lJannv lIIęJ.g.lki. J estto rola wd.zi.,cZ'Ol 
.kll\ily, 1,..00 "O •• 10<1 .. 16 JedeD. worek p,er", .. o· Cabrbk fortepianów 2 z 13 rob i prod rs obecneJ' znacznie się pogorszyła, na co. WP3- ale też bardzo trudna. CecyliA wVDOllaźv! rztdoego gatunka. Zttd poehod1.l berdzo Di1MO· • . .. - k" .. 

,ny popyt, jakim cio.~y .iO .tale oh miel I'let ...... 9,00 ; fa.bry~ odlewów 2 z 13 rob. I prod. n,ć musiała wilgotna jesienna poggda. . autor całym uro Jem wdZięku 
rzedny, mocno Irz1maj,c sig Ot oooio, ~odcz .. gdy rs. 13,600; fabryk zapałek 3 z 22 rob. i prócz zwykłych chorób zapalnych i od cza· finezyi, niemającej nic wspólnego 
W!'zylńkio Uln. ~"'tQńk\ Ił •. anl.db~no. l naWet po prod. ts. 4,850; garbarni 46 z 211 rob. i su do czasu zjawiaj'lcycb sil) wypa~ów liy· teryą sztuCZ1l.1; przytem jest 
'"ZII,c:h cenach c ~rntlno'c., zoaJdnJł DAbywców. urocl rs Hl5 147' mydlarni 14 z 35 rob ftetyi, silnie grasuJ' e lDiędzy dziatw" odra. wykształcono. dobrze ułożon" i 
Orl -dOla 28 pa.tdZ1eTUllm: rzcdano około 1,800 t' •• ". : a " '., f ,.. 
001 • tych okolo 500 !>el w duin dU"O)"}m. l prod. 49,581 T8 .; g n.zowulO. 1 7. 11 rob. 1 Sil lliel<t6re domy, g zu. w kaidom prawie czuć. Zważywszy to wszystko, 
Z ko,~ccm października n'Jlo>obieuie targn bJ'~o pr.od. 15,000 rs.; .fabryk dla wypalauia ko- mieszkaniu familijnem można. żnaleźć ma- t1~us.imy, że pa~na Czarli uczyniła 
bard",o) jeszc ... ""Palcm nIż n, p<lCZ4tku . . D"j ŚCI 3 z 22 rob. l prod. na 23,440 rs.; Ca· łego {'acyenta na odr~ , . OleCortunny; pOSiali>' ona zamało 
Jlotowano,. chulIol lar,owy l 58-46, U 2l-5~, 111 bryk wód minemlnych i sztucznyr.h a z 4 (- ) Objaw pocieszailJcy. Do adniinistra- sceuicznej a takźe warunki jej ze,.n"trome. 
~~rl~Uear~[1f'~;~i: 2~d!~kr"~:':,~·k~~r~;;;~~ robotuikami i produkcYI) rs. 1,200; cegicl· cyi nuszej zgłosiło si~ wczoraj dwócb stró· głos nlzki i ruchy ostre nie 
chij.ki 22-25, olzacki .27- 46, pol.ki 4.6-72, .pal· ni 79 z 363 robot. i prod. na 183,165 rs.; *ów domow)ch z zamiarem zaprenumero· odtworzenia postaci o barwach subtel· 
torok! lekki 60-76, ~i~7.ki 80·-110. PartJe wybra. fabryk porcelany l z 26 rob. i prod. na wania .Dzlennlka" po cenie zniżonej . Oczy. nych. jak c1ecylia, Nie' wystarc,a ~u gekla· 
no kIlka marek d~o,cJ. . . 7800 rs.· fabrok taJ'ansu 3 z 170 rob. i wiście adm inistracta chotnie skłoniła sio macya choćby nnprawna a zbyt śmiała Zlx1ie T o r n II, 2 hslopada. POwletrz8 \V ty. J ) oJ li '1:1' . _.t\- __ 
godoia ąbieslym bylo. zimne, .ran. mglisto. Tor. prod .. 60,500 rs.; fabryk szklnnycb 3. z 18~ do ustępstwa. Wo ec słusznych .narzekań gra .ocz~ I med.bałe . pozo,,:a?~e Się na ~a. 
",omolr dOI1~gal 2" nlz_j .era. I'ny malycb jesz· roh. I prod. 315,000 rs.; fabryk pleców I prasy na słabn,ce zamilowanie do czyta· napie me zastl}pl wdzl\l,ku, nlew.msty.polskleJ. 
czo cr~glo dowoz.ch na ~A~l!'! ~otej"lm ceny z~o. wyrohó\V garncarskicb 82 z 171 r.ob. j lired. nia ze strony klas inteligentnycb, d\Vaj owi jakI} miał na myśli autor. Panna Czarli 
1~1~ 810 otrzymaó, ChO<l •• m. by o ,byt w.,el. 40430 rs.· tartaków 8 z 55 rob. i produk. stróże stanowil} pnlwdziwą salyro gryz"c" zdaJ'e sip być wiAce)' uzdoluionn. do reper. KleJ ochoty do kupna. Placono za 1,000 kilo- " ... _ ,.:, ...... , v . t 'll ... 

grnmów, pszeuitytranz.I..o-UOm.,krajowoj pruej c~'ł 98,000 :s.; fa bryk dla p~d~eD1a dZleg· lecz pocle.szaJI}~Il zarazem. tuaru dr;Lmat.>:cznego •. ąrugll figurl} głó. 
150 -140. jasnej 135-142, wyb. Ira-H6 m. Zyta ClU, smoły I t. p. 3 • 10 rob. I prOdukcYI!.I>6-) KSlęgarpla p. Schatkego otrzymała wnl!t w sztuco Jest major; rola ta ~ostała 

'tatować tego, co było sMz~liwem zda· - A ona uwierzyła? -iiala byc Olegdyś pl~'kDą, mogla naIe!eć do piersią peln& ialu, htości, miłOŚCI, wstr~tu 
r~enlem... - Mnsiata... Pokazałam j ej świadectwo tych typów pi~kności, u których świężość, i nienawiści a. może i nadziei ... 
Umysł jej był zńowu w n3jwyźszym sto· ślubu, nic mogla mieć w,tpliwo~ci; dlJl młodość i \Vdzi~k stanowil} główny powab, iÓ4PZ1AŁ lU . 

. pniu' rdzognionym, słowa płyn~y gwałto- niej byłam lady Ferrand, locz pllÓcz niej lecz która, jak kwiaty' egzotyczne, przekwi-
. wnte. nikt nie wi~ o tajemnicy. Ona rówuież ta szybko, wi~dnl}c, zasycbając, Zmarszcz. Kara. 

- Uspokój si~ najdroi~za ~ błagałem, jak i ja nie przypuszczała nawet do jakiej I ki około ust i na czole świadczyły. o prze· Następny ranek spędziłem różnie bardzo 
njmując [,ozpalone r~Ce . - Nie chcesz go podłości doj ść moźe m~żczyznal O Bazyli, bytych cierpieniach, lecz nie tycb spokoj· od dotycz11,!;ow.llgo tryltu źycia, Porzuciłem 
wi~cej Widzieć w .yciu? • po co tacy ludzie żyją na świecie!. .. nycb, kt6re piętuem rezyguacyi cecbują li· ksil}ź"ki; smutne marzenia, zajęti przygoto· 

- Nigdy IV życiu! Przyszłam do cie· Po rnz pierwszy Felicya wybuchn~ła cn, lecz zawodach gwałtownycb, b6lach, któ· waniami na przyjęcie F elicyi. Moje smut· 
/lie, aby uniknąć jego widoku. Nie mam płaczem) dotycbczas gniew i obul"Zenie do· re z istot młodych przed C1.asem robi& stllr· ki, cierpiepia ; Wkończlły się już, odtąd b~ 
.prawa iqdać twej pomocy, ale ty jesteś dawało jej siły, teraz smutek wzillł górę, ców. de miał clll wyt1<Di~t)', ~acb~t~ do życia ... 

j Jedynym moim przyjacielem,-G pomóź mi, s:łośne łkanie rozlegało się \V powietrzu. Pani Wilson przyjęta mnie ze zdziwie· ona ... dla niej zyć, Widywać jq co rano; czyż 
I "R azyli , . przychod7.~ do ciebie, jak sioątra ~ta.nęliśmy .i~ż przed jej mi~szka?ie Ul; ?ien~; ~pokojnie słuchała , gdy oznajmiłem mogłem marzyć o więkazem S'Zcz\lściu? 

.tO .brata. chCiałem wCJśc, aby poznać pamą, Wilson, Jej, IŹ Jestem bratem lady Ferrand; oburze- A przytem, Jeżeli miłość, nwieHlienie, 
~ Ja~ sioslra do. br;l~a?:-.{l?wtórzyłem . p~zed~tawić si~ jej jako br~t l!',:licyi ~ P9- ~ie moje n.a. postE,)pek ~ego człowieka przf· szacunek p1~żczyzny może kobieci!t ·w.rócić 

N,e żawlOdę twego zaulama - dodałem, wJedz l eć o Z:l\ll1arze za brama JeJ do s lebl~ J~ła z oboJętoym uśmlecbem; zdawała Się zupelny spokój i szacunek dla samej sie· 
sHadajl!c pocałunek na białelD jej czole i w celu ulliknięcia spotkania z sir F er· mało interesować tą całą sprawI}. Gdy m6- bie, wówczas. m'Ogłem być pewny, że ru· 
przysięZIl»c sobie poświllCić całe życie randem. wiłem o zamiarze lad.v Ferraud przeniesie. mieńce szcz~ścia wrócą, na lica Felicyi a 0-

dIa niej. - Jutro-rzekłem.....:przyjd~ po ciebie ania rię 'do mie, SkiOlli4 tylko głoWąi ' gdY!ll czy jęj. zabłysną dawnym "'laskiem. A wtli· 
I ;- Czy zostaniesz teraz tuta~? - zapy· ludzi moich przyszlI) po twoje rzeczy. mówił O zamiarze opuszczenia Anglii, o· dy cóż mnie świat, co ludzie obchodzić 
talem. Mniejsza o to, czy pani W iL~on uwierzy świadczyła, iż zdrowie mej siostry wymaga mogq, wtedy sz.eptać będę mógł: , 

\- Nie d~i$ musz',l P9wracać... jutro moim słowom, czy nie. Nie potrzebujesz zmiany otoczenia i starannej opieki. - Najdroższa, zapomnij o przesztości, 
przyjdę. ·, Bazyli, mój braqie, uwieź mnie -się nikogo radzić ani obawiać, jesteś nie· - Ja sam Jestem doktorem - odpowie. bqdź szczęśliwll ze mnq. . 

. ztlld d·aleko, "Cialę \l:o... zależr a ..• w pil}tek opuścimy ,to miejsce. działem i b~dll czuwał nad j ej zdrowiem. Tysiqczne przygotowJlnia robić musiałem 
- Uwioz~ cię, gdzie tylko zechcesz. - Dobrze, jutro opuszcz~ ten dom, Przy pożegnaniu zapytałem, czy jest kre· na przyj~cie mej lubej; powiedziałem WiI· 

" J:ako bratu, dała 1)li Felicya prawo do przyjd\! do ciebie późno wieczorem, aby wną, sir Ferranda. . l.iamowi, jedynej istOCie :!yj,cej ze mnl}-
, z:M!ltl'fie.nia z nim 'tei. spl:nwy . . Jakż,: nie- nikt nie spostrze~t. mego :wydalenia sill . . , . .. Spojrz:Ma na ~UJ~ z.dziwiona, odpowiedź że wieczorem przyjeżdża moj,~ siostra-, na· 

cl erplllne cz~kałelD chWIli zobaczema go. - O Wiele lepiej b~dzle, gdy w dZlen Jej brzmmla oboJllt?le: leży. więc urzl!tdzi.ć pokQj. ua: jej przyjecie . 
.. - Już musz~ iś6-odezwala si\:. j~ny przyjd~ cię zabrać, jak brat siostr\!. - Jesteśmy znajomi. Stary sługa, nie pytllją.c o nic, zi1.brał sig 

Ofiarowalem sil}"j4 odprowadzić. Szliśmy - Nie, ja przyjd\j sama, nic czekaj na - Byłaś pani zapewne zdziwiona, że sir do pragy; urz~dziliśmy pokoik, d ile 010-
drogll zasypanq śniegiem, ;ona wsparta na mnie, mam jutro coś do zrobienia, do po· Ferrlltnd w takiej porze wysłał BWI} żoner lUli I,yło, zaciszny, ciepły i miły, potem 
mojem ramieniu, mówiła, że mieszka 11 wiedzenia, czy zobaczenia; co? sama nie - Nie dziwi~ sil} t emu, co robi sir Fe~· wysłalęm Williama po bagaże do pani 
wdowy z dwojgiem dzieci, niejakiej pani wiem. • rand. Pisał mi, że zarękomendąwał pe- Wilson. Oczekując na jego powrót, ,usiał 
Wilson. Miała to być dawna znajoma Biedne dziecko, po wypadkach calodziell. wnej damlę pobyt kilkumiesillczny u mnie; dłem w pokoju, który zamieszkać miała i 
i/r Ferranda, na którego ż.ldanie opieko- oycb, niezdolne było myśli zebrać! Prosi· grly si~ późn iej dowiedziałam, że ta dama rozmyślałem nad dziwnemi i. niefortunnemi 
wała sj~ Felicy& w ' czasie jej choroby. lem usilnie, aby pOl'<woliła mi przyjść do była jego żonfI, byłam, przyznać musz\!, warunkami, w jakich Felicya wst~powała 
Był to jędeu \yięcej dowód cynizmu te- siebie, lecz bezskutecznie, ustą.piłem jV koń· trocbl} zdziwiona. pod mój dacb. Wyjl}łem na"tępnie list sir 

go człowieka, mniemanl!t swq żone wJ'słać cu, żądają.c jednak zaprowadzenia do pani Z nacisku, jaki kładla na niektóre slo· Ferralld'a, odczytałem go kilkakrotnie po 
pod opiekll dl'wnej znajomej. . WilsoD. wa, poznałem, iż zdziwion/Ą był jedyuie wy· p..wóch ' g{)dzinaqh powrQcii W;illiam. Z rez. 

-'- Poa: ' Jakiem 'nazwiskiem mieszkasz Felicya znużona poszla do swego poko· borem Felicyi. Widziałem z wszystkiego, koszą patrzyłem na jadqoy wóz z jej ba· 
tutaj? r • ju, ja oczekiwałem w bawialni przyjścia go· że pani Wilson zna tego łotra z n.a.jgor- ga.iaml, świadcz'lcy, jż dot.:zymala obi.tni-

- ' On kazał mi używać falszywęgo, lecz spodyni. . szej trony i przeczuwałem. źe jego z nill cy i wkrótce slIma się ;jawi. Teraz jesz· 
nie uwaiałl1m za ))otrzeblle ukrywać pra- Byla to kQbieta około czterdziestu lat, stosunki "musialy być natury, nie n.adajl}cej e musiałem .si~ 7JlStaI)Qwić ~ad drug'ł 

" \vdziwcgo-uazwlska przed jego znajomymi. porzą.dnilll lecz skl-omnie ubranai przyglq· si~ do ' rozbioru, . )<:westy'ł, nad spotkani~m z tym łotrem 
, Opow~ęd~i,łal~ ł"szystkQ p,3ni Wilson. dajnc sil) Jej ciekawie, pomYślałem, iź mu· powróciłem do dom\! przygn~biony, .z (D. c. 'Ił.) 
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si~ w rl)C6 р. ChmieliiIskiego. illody ten 
1 ut.alentoW.aDJ .artys!6. .wywill:u.l 8~ ро
prawnie z zadania, Ьуl majorem w miar\) 
rn!JnSzoyw, JIOczei".,rm, а "6 niepQwiodlQ 
ти si~ postawi6 Irreaeyi S'lYej nll gruncie 
wil)C6j serdecznym, swoj kim - nie сЬсету 
go о to wini~. Major naJeiy do owyeh ty
p6w. 1tt6rycJt tradycya znika jui zu~uie 
z ~wiata i...ze SDeD1-I!d2iei .. ~ru szukaШ 
StОSD1ЩОWО lIa)lepszym Ьуl jeszcze р. Кор
czewski w roli Ad~ita, - wog6le jednak 
ргzеflапOlJWв.по caly · ut,,6r zlшаdtо w еро
k~ doi dzisiejszych,- chJ6d wiaJ од Cillego 
ogniska гоdzшn.еgо. 

brakujf}cycili шо jeszoze kilku tysi~cy robIi. 
- Pog'OIka о zaaresztowaniu Кrzeczko· 

wskiego w Paryzu, И6г, powt{H'zyli§my _l\ 
'! War. Dniew.· okllzaJII si~ mylull, jak зi~ 
Qowiaduje .Кnr. сош." 

form w вРО50Ые zarz~dzan'ill i eksploato- 8katuip. lin.1 д. II о. Mqo S d. 60 о. C .. r· 
wona pszenll".a o~im8 w miej9QQ 94 c'J па list. 

"аniа zalUad6w g6rniczych skllrbowycll. 94 0., о_ gr. 96'{, о., оа ,~ 98'1, с." Iroknry. 
Pelersburg 3 Jistopada. No'W. Wr. n do- d.a (00':&) 53. ~l1kier kr.ir ... 6,~ М.,ооуаа,.) 

. ' . ." . 5.26. K&wa (С_ll' Шо) 8.40. f.БJ (Wi1oox) 6.60. 
nOSI, ze radca taJnY Selifontow zозtаl mla· "Slooioa 6'/,. Fracbt .botо"'т 2'/ •. 

przedstawienie zakоб.czуlа pelna humoru 
jednoakt6wka hr. Aleksandra Fredry Jeslelll 
zаЬОй(ь GtlilllЦ roЩ Kokoszkiewicza "у
boroill:ode~l р. WinkJer а--- sekundowa1i 
mU ,vq в dobrz& panowie D1uski i GOlz
ke1'ski j ао J IIbloszewski "у1 przyzwoitym 
am1lntMi. KllIrze 'i Zazi pamit;c nie do'pi
sala. 
, (-) Dzi~ w teatrze Victoria "6601а farsa 
braci S<;hIlnthan6w Bqk ",а Ь'lkiгl1J. Role 
g16wne spbtzywajq, W r~kach рап: Krajew
skiej, Majdrowiczowej i Texlowej, oraz ра-
1)6.w: J BjJloszcwskiego, Kopc:!ewskiego, То
х1а i Winklera. 

(-) На rzecz towarzystwa dobroczynno
§ci ztozyli рошi~dzу воЬ!} 25 rз. amatorQ' 
wie gry w krt;gle, z okazyi zamkni~cia 5е
<опп ogr6dkowego. Suша ta zloionq, zo
Stalll па 1'~ce jednego z uczestnik6w dJII 
od~ania jej do ka5Y towarzystwa. 

KRONIК.A. 
KRAJOWA I ZAGRAN[CZNA. 

nowany towarzyszem ministra komunikacyj. 

OSTATNIВ WlADOJt08CI НANDLOWE, 

- Smutnego polozenia m'odziezy, k060zqcej 
zakl11.ay naukowe specyalne dowodzif,kt 
nast~puj,cy. Z liczby 16 studeut6w, k t6· 
пу uko6czyli oddzial chemiczny instytutu 
technologicznego w Petersburgu, tylko 3 
otrzymalo miej8cl\ w fabrykach, 1 zos!.!tt BerUn, 3 listopada Usposobienie giвldy, 
Ul'zljdnikiem mlDistel'yulD fiЩllls6w, 12 ,а§ о iJe takowe wyr6zni6 si~ dawnlo, bylo dzi§ 
poszukuje zaj~cill. Nie lepiej powodzi si~ тоспе, lecz niekt6re tylko papiery тЬи
tym, kt6rzy ukoilezyli oddzial шееllаlliсzпу, dznly zaW8ze zainteresowanie, wog61e ruch 
gdyz z 50 Пll" е! i polo\va Ilie zn~lazla 50- Ьуl IUniajszy jезzсzе nii wczoraj. Na giil· 
Ые posady. Wielu skutkiem braku wszel. dzie zboiowej pszenica utгzуuщJf!o si\) w се
kich ~гоdkб" do zycia musialo wst~pil: do nie, zyto stanialo blisko о 1 ш. 
fаЪгуk jako pro§ei robotnicy. p,t.rsbu,g 2 listopada. \УуКа. banlcu p&Iistw •• d. 

_ Ku.Lenki oaftowe, J'ak wiadoDlo, strasz. 2 ti.top.d •. Stan шу1l0,719,07' (Uby10 2,693,?91), .-.. .kopioue e/ekt12I,723,1161 (nbylo. 19,5(4), .aliezki 
nie kорщ, wydaj .. zapach nieprzyjemny а па towary 8,800 (\1.. .roiаоу), ... Iie.lri па 
cz~sto potrawom udzielaj" niemilego sша- papi.ry publiczoe 2,793,868 (ubylo 24,1 t3); .... 
ku. OgrzewBnie kucilienek przeno§nych Ьеи- lie.ki n" "koye i оыi.18,629",s955 (ubylo 97'660)' <а-

chunek Ы.".У mшutвr1"т floan •• w 89,l!l6;8б6 
zYn/k przedstawin inoll niedogodnoM -wiel- ("-'J'Ь.817,3iО); innе r.clншki Ыe:l,с. 67,762,436 
kie niebezpieczenstwo, wynikaj!j,ce z latwej (ubylo 2,404,676); .... \."у oproo •• towane 27,809,564 
zapaloo§ci benzyny. Uzywanie wi\)c Ьеп- (pr<yb. ~,218 ) . . 
"уо'у powinnoby Ьу6 usuni\)te. Obecnie ga- B_rl!n ~ lI,topada. \уук •• banku раnзt_. d. 31 

. k' d k k 6 ~ZdSl.rщkа(wtу.,,.,,,Ьma.rek).Stanоzynnу: ... р .. 
z6ty ТО'УЗ8 le .ОПОS~I\ о wynaJaz и, t ry ш.talIСZnУ 593,986 (pr.yb. 5,806); ... раз Ы10tбw 
1D0ie ргzуеzущ(: Sl~ do tego. G~neral k"1 p.n.tW" 21,900 (nbylo БVO); noty innych 
Sniessorew wупшаz1 nieda"no t-akie urz~- Ъ.nkбw 12,М2 (pr'yb. 86); wckalo 5а7,З56 (przyb. 
dzenle kucheoek naftowych fe шоznа je 7,851), zqd"OI" tОПlЬard ~,б63 (przyb. 6,728); 

naf . , . d d or.kty 65,783 (ubylo 4,979); lnOO "ktywa 26,207 
ogr~ewa6. Щ na~gorsz~, I?lez at~1l о (nbylo 2,640). Бtaо bi_I'UY: ltapital zakladowy 
o§"letlaD!ll, kt61'a зеdпвk nщ. b~dzle "у- 120,000 (00" .ro.i_ny); r .... rwa 2,1,356 (Ье. .тШоу), 
dziela6 kopciu i da p10mien r6wny, CZJsty. nl!ty \ •. oblegu 774,972 Cвrzyb. 20,7&5); inh. тЪо
Pewna бгmn angielska паЬуlа зи:! od "у- Wl~zaala 2211,923 (nbJ'lo '10,712), шо. p .. yw. 432 

J lk' . t h . t (nbylo 4). 
па azcy ~rawa wsze. lе 1 па ус illl~S ро- Petersbul'1l, 2 li,top.d • . Woksle o.Lood1" ~3"/ .. , 
starala Sl\} о РГZУW1!ез па korzystao\e .z ">;' п. H'1).lbur~ 201'/" na Amaterd.m 119'/., о. Р._ 
nalazku "в wszystklch pllnstwach eUlopBJ- 'у. 249'/,: '{, lm.!'.ry.ly 8.32, rooyj.k .. pr. miow. 
skicЬ. po;:yozk" j .• j ет .. у; 223'1 .. t.ke.i li ет, 209'/, 'о-

_ Motory parowe pochlania~'1\ DI\~'Wi~kЗZ!} .yjska po-.l: ..... 18;3 149'/., п PO±ro.ka wвch~oia 
С • d l ' ,-' t da ' k ' h Ь N ' _ 97'/" ш ро •. w9chodol' 97'/,; 6% ronta zlot. 

atowa,nle z ес, w us"" зез zwуеzз.- cz~~ "у tkow wsz~st I~ ~ ry '. 1е 176' 6'10 115ty ... t . .,olU.k. 147'1 , .koy. rosyj.k. 
jem dОS~б rozpowszechoionym. Zwyczaj to dawno tвпш рulkоwщk Plrocki zrobll оа- wiol. D. Z. 243, kol.i kUl'8ko-kljоw'ki.j 327'1., 
w wysoklm stopniu naganny J nieraz ju:! krycie bardzo w~zne, pozwalaj!j,ce па prze- r.terзЬnraki b.Ok dy.kootowl 687'/" wa ..... w.ki 
bywal przyczyn~ s1Uutnych wypadkOw. ,\У niesienie praey па znacznq, odleg1oM za .ok dyskontowy 316, r .. улki b.nk dla haodlo 
W .. d t . d 1 . li r.agr. 518'/" dy.kooto prywatuo 6~ •. 

arszaWII ше IIwno вти peWnll раш, ро- рошосq, p~ u g~ Wllшсzuеgо, СО PQzwo B~rll. 3 Ii,topada. Вi1.ty b •• kn r0ll1)..kl.go 
calowawsz, w зашв uаш male dzieeko, za· fabrykom wpra \vlac. w ruch swoJe ma:szyny 200.16; f'J. li.ty ... tawn. 60:30, 4'10 и.tу likwi,l .. 
razila je w ten зроз6Ь kruреш, па kt6ry parowe "а ротос!} motoru parowego, "паз: cyjne 06.20, 6'1, po;;roz~ ,"асЬОЙПIa "11 _т. 60.26, 
опо Z/narlo. duj!j,cego SiA w innych fabrykaeh i uwolni Щ &m18yl 60.76,4'/, IJO"уо.' •• 1880 '. 81.00, б% 

W· d «d N 233 D . 'd • d h l .. ty .a.t.wn_ roaYJвki_ 91.40, kapony .".1 •• 820.76, 
- ,а oтo.~ ро аПIl w r. • zlen- tв "а)ва у przemyslowe о znacznyc wy- 5'/ pozyc.ka рr_щ,iоw •• 1~6' roka 140 80 tal<~z" 

Dika bldzkiego", aprzedrukowalla z "War- datk6\v nll urZl&dzenie i utrzymanie maszyn 18~a '. 131.40; nkoy_b.nko h"udlow_gu' 80.00 dy_ 
szawskiego Duiewnika," о ~DlQwie dwustu parowych. ' .k90tO\ •• go 76.00, d, .•• t ",а" .. wiod. ~rJ7.76( "k-
jluS&rzy w ZYl'ardowie, jest niedoktadwt су.~.d~",.аust.rу.оtf1 • . -.-:-,n.jQо ...... роtуо.k. 
W na5'6tuJ' nсусЬ .sZCleg6lach: т Е L 1: G R А М У r r08fJllka 90,70, 6'/, reolo <OIJI,ka 109.40, dyakonto 

~ ... с" • 4.'/01 prr~atue 2J/, о/о. . 1), &1 ош wcale nie byla zaniechanq" Londyn, 3 IIstopada w роlаdш •. 1{00aole100'1,., 
gClyz rdЬotnicy, о jakich шоwа, zglosili вl~ Petersburg, 3 listopada. .J onrnal ае St. pr •• ki. "{, 1<0 .. 01.103',/. tarec. koow. 14.1/., r001J-
do kantoru juz ро wyplaciej jak to zreszt" .k. poz. ~ 1873 т. 95/.; ''10 r_ota zlota "ОК 

d I . t 1m" d PetвrsЪourg" powiada, ze obja§niellia и- 79'/" 6(ppak,! 68'1" b.oku ollom&Iiskl.go 9'/., 
zazпаczопв w а szym cll\gu аг у .п z о· tO"'b~r~y 10"/ .. , .koJ·. kanalu . au.w_io ОО, 

'. datkiero, ie jeszcze tвgo dIlia 'Wzi~1i si~ do dzieJone p1'zez Ъ~. Kalnoky'ego, odznacza- epokoJole. 
pracy. Nie bylo zatem zoonej przerwy w czaj!\ si~ wieJkq dokladno§eiq, i prawid10· Pet,rsbu,g, 2 1is\opada. Mj w т. 47.60. Р.zoщса w 
... , -robocie i trudno ,80Ые wytlomaczyc, ja- "вт wytozeniem idei. Teoze dziennik "ы- т. 11.40. Zyto w м. '/.30. Owiea w т. 4.90. 

' юm sposobem autor офзо§оеj wzmianki, . . ., k' h t Ь I Kooopi. w m. ".60. Bi.ro.i. Iпiаnо w т. 16.25; 
m6gl парisаб w рiегwszуш jej uзtt;рiе, <е ~a tWlегdZЕ!ша шс toryc . gaze, n о в~a. deз~оо. 

"hylo ztшiееhапiе robot'" '" w drugim dоdаб зnсусЬ nаа rozczarowamem buJgarsklch Wa,szaw., 3 IIstopada. Targn.pl,nuWitkow,kie· 
J 'Z go. F.zenioa ат. i I)rd.--- - , рзtra.j dobra600-

. s7czeg61y, z kt61'ych, wynika, ze zaniechania przyw6dc6w, "е agenci rosyjscy przygoto· 616, bl&l. 625-560, "yЪorow. 616-637'/,; 'ylo 
шв bylo. , . . . . wywaJi rucili nl\rodowy па wiosn~ i ze dla "уЪото... 405 -447', Aredni. 890-(00, ,"мli-

2) Z §Ь t d ' we360-376J~С'lUi.il 2 i 4-0 rzоd.876-4З5, owi .. 2ОО 
pro. ~ о pozos ~WleDle poprze шеJ tego :wla~nie Karawelow w celu uwolnieDla - 300, gryka----, rsвpik 'etni- ---,.imowy 

р!асу, роmlШО skг6сеша cza.su roboczego В .. ,· d t kt t ' k' --о rz.p"k,._p, zim. --, grooh ро!оу ----, 
WУSЩ11ilо..!!iе dwus~, nle dwudziestl1: .kiJ- шgat:УI Z ро р:о е ora u :О8~зв lego, onkrowy ____ , С .. оlа __ ; k .... jagl"n_ _ 
I<n ~Тизаиу, pracnJqcyc przy tkaln1 1 w przyspleszyl przeWTO, utrzymuJe, ·ze glosy --, j~ozm'.nlla ---, gryc .. gr.--; m,'ka p.ro· 
wагszШtац!!. .g16wnychJ We w5zystkich za- рodоЬое nwaia6 Ifalezy 111 ~l'~CZnY mauewr. wар"'поаООО,--__ ,ОО, ....!.---. I,---,П 
k ' d Ь k' h . . ----,llf,----,zуtпi.руtLN:1i2,----,оl.j 
lа ас zyr.ardows ,le ш~mа ra~em _100 w celu zjednania dla sprawy ипН rumelij· r,.p.kowy ---,10"0У ---о Dowi.ziono рзz •. 

§Iusat·~y а nl~t6rzy z РОШIt;dzу ~cЬ, Jako skiej - wszelkicЬ antJrosyjskich zy\vi016w, oioy 600, zyta 800, j~оzтi.Ша -, 0"'& 800, gro-
pracuJ!}cy па· WУШlаг lub ро gоdzшаcili 1а-._ _ . _. . d сЬп polnego -. 
bryczuyeh, w ZШlliеjszепiu "calв nie s~ za- тlmо to przeclez, ze шв. ргzеSШJе оп о Wa,szawa, S listopada. Okowit.78'1o.akc~z~pok, 
intеresоwЗпi .- poczq,tku do konca Ьу6 Ш\Jсzуstszеш klam- 8%. Бto.unеk g_rnca do wiadra 100-307'{,. Hnrt. 

akl_d z& wi,dro kop. 7748-780', .. garn. 262-
3) Ргоз~су ~lusarze nie grozili bYnllj· stwеш. Rosya zlIwsze odradzala wszelkie 264. Sчuki о_ wiadro kop. 781'-798' za garШ.о 

m.niej p.ol'2ucenie~ roboty i ро obja~~ieniu ruchy re\volucyjne i nie taila, ie pomimo kopiej,k 256-258 (о dod. оа wJ·'cho. 2'/0). 
da е ed о d tl!ktor w to Вб,liп 3 Iistopad1O. Targ .bo~owy. РI,е· 

n ш IШ 'pfzez J ~eg ~ у. о - "В рбlсzuсiа dla pragnien bulgar6w nie oic. О'р. dobr., w Пli_j.сu 148-168, па litt. 168, 
warzystwa.zyrllrdowsli:ler' 7.lIdпЩ!о wzЪurzе- " .• . . .. ' l' t 
т'lI РОШl·оd.v m'lm' П1'е у'о. W""'pl'enl'a nalezy I1CZYC па зез wsр6tdZ1l\1аше \У za- О" 19. gr. 168, n& gr. 8t. -, n. kw. mj.166'1., 

~ 'u s.,1.Р"Ч па mj. oz. 16';"/4' па oz.. lр. - Zyto ,labo, w' т. 
-FоЬоtпil<бw pojedynczo lub grup!\mi w kwe- ruiarach przeciwnycЬ traktatom. Stowa 130-140, n. li8t. 131, na tiв!, gr. 131, 0"1\" 

t i arobku 811- rz А. '.. kaZde ' F d Ь N "м st.. 133 1
/,. uast.lt.--,na li· mr.-,nаkw • ..mj.1S811tr 

в у z ";' eez ... ~"I'czaJ!I .. 'V . J wyrzeczone " . re спз urgu przez ал - п"щj.с •. 13~'{ .. n. с •. lр.140. J~C"ro.i.i1 w m.I14-17С. 
lP.brrce. - ~ ~!rardow!B шterеsоwаш ZWY: niejszego Рапа do deputacyi bulgaJ'skiej, Owie. тоооо, wm. 126-160. n& li,t.126'/" o.litt. 

. . le ~glaszaJ!} 81~ ~ tуш celu ~o kantoru 1 Ь t nowem а glо§пlШl potwierdzenie~ ta. gr. 126'1., n_ gr. 8t. -, о. ot.ll..-, o"lt. тг. --, 
зеzеli dyrektora тета, oczekuJ'i ,go albo w ~ у . . . О" kw. mj.131'{., na mj. 0,!-132'/,. Grocb.,..
urz!}dzou.YI!1 w t}'m celu pokoju, albo prz~d k,ieJ, pO]lt~ki. Symplltye bowlem ~JII bo~. " ,1.160·210, paвtewuy 136-НВ. 01.1 loiaoy w m. 
k:antor~m. Nic nadzw~cza;ne"6 lub niеро. gllrow ше przeszkadzaly rz~dowl rosYJ- 52, rz.pakowy w m.I,. b.cz. 44.6. Okowit. w ш. 

- .D k ~~~ 
':Коj~свgо -w tell nij) ylo i za~q,d fabl'y- з iemn przewidywa6 na.st~рзtw takiego nie- 5.cz_c; •• 3.listopad •. r ... nic" ОАСЬо, w 'miej,cu 
Qznf .niв mial Zad~ego po\vodu do ucieka- rozwaznego Postllpienia, jakiemu si~ dali 140-151, О" l1St. gr. 163.00, IlJI k\ •• mJ. 164.1Ю. Zyto 
Ijla .SlIij dl? po§rednlctwlI w.1adz. Nacz.el?Ik orwa6 buJgarowie. W FiJipOlJOJu i Sofii usp.dobr. w m.12O-130,п. ш.t.gr. 129.00, oakw, mj. 
lIowlllt~ pfzybjt nast~PDlB z wlasneJ Шl- р. . ' . 136.00. Ol.j rz_p"koW1 Ъо. <ro.i"оу/ о. titt. gr.44.5U, 
cyatywy zapew:ne 'w slmtek raportu рod- mogli РОSЩРl6 па lоз szcz~§ela, lecz ро· о. kw. mj. 46.00. Spirytno шр. aobr_, w т. 9и0, 
w1adnJch mu.. organ6W: _ dobna polityka nie przystoi takiemu шо. 89.oJ~a\~~j .~~~; ~~~' 81. 86.60, n_ kw. mj. 

4) ()liJaSni~nie. daoe naczelniko~i po.wiA- carstwu, jak RQsy-а.. K,61.wiec 3 listopad.. Targ <ЬoZo .. у. Paz.oica 
t е z а f .bt bl d о t 1 li d S Ь' d ь •• omi"ny. Zyto "'р. dobre, w roi.j.on (120 С. 21)00 - УГ; z аn:з. k а yczJlY,_ ~ .ше ~ s ·a о Belgrad, 3 stopa а. er QWle z za о- funt. ctow. ) 123.75. JI)C.mien oicho. ОМ_8 00' 
po.;vtorzone,.]a te,go zге~zщ mog~ Sl~. вро· woleniem przyj~Ji t reM roowy hl·. Kalno- ,тiяnу"ут.2000 f.cI.120.00. ОгоеЬ bialy(2ooof. cl.) 
d.ziеw.аб k~zdy z сzytеlшli:6w .DZlепшkа," ., . . . 140.00. Spirytu8 100 litr. 100'10 w м. 3;.25, na 

• oЬznajmiony Zf! ' вtоsuпkашi fabl·ycznemi . kY'e~o, mlanowlcle ust~~, zаzш!с~аJ!}СУ, <е li,t. 36.26, о. wiозо~ 39.26; powi_trzo przykr •. 
Przyczyna, dla kt6rej skraca si\) czas robo· Serb1a zado~olonq, bt;dzIB ZUJJеlше, gdy па Londy. 2 IIstopada. Uukl •• H_w"oa N.12 oomi
czy, jest z,"ykle w kaidej СаЬгусе ta sama: рбlwуsрiе balkanskim przywI'§cony bt;dzle u.lni_ 16; с.ю., burako\vy oowy]4'{., озр.l •. 
М · п!: .•. . аь t О LOndyn,2l1stopada. T_rg zbozowy. M%ka ciczko, 

zаз .~, cz,t-и- ZDlшеJszаJ!j,СУ .81~ о у .. . dawny sшп rzeczy. .0gi,l.k_ '/,-1 , .. ta6az_, prsybyl. I.dnoki b_r-
~troznr !abrj"kant Z~UБzо.nу Jest оgг~шсzа(: Solia 3 Iisto ada. Deputacye ze wsz st- dzo .pokojni" j~czmi.i1 8роkоjШ., knkurydzy то
W_ tаkiш raZlB wytwor, azeb,!: zЬуtшеm па-. '. р... .. у 10, o\.i., drоzзzу, ЬБЬ 1 а •. drozszy, groch '{, az. 
gгоmаdzепiеш zapas6w nie narazi6 si\j па klCh тlав! rumellJsk!Ch npl'as~aJII 1 "zy- t'n8ZY, owi .. r09yj.ki '{.-'/, 8Z. droz"y oit przed 
straty lub upadek. Ogra.niczenie tвgo ro- waj!} ks. A leksandl'a, аЬу ша opuszczal tygoduiom. N" wybrzeiu ofi.rowaoo dzi. 9 I&-

dunki рзzеniС)"j pogoda pi.,kna. 
dzaju na.jlepiej zarz~dzil: w ziD1ie, przez со sprawy unii i stal wytJ:wale па jej czele, Glazg6w 3 listopada. ~orow .. c. Mix.d numoo" 
oszcz~dz1> si~ па. kosztach o§wietlenia . . То zapewniaj!j,c, ze nar6d са1у dla wcielenia warr_pts 41 8 •. 7 р. 
w~a§lIIe byto 'W>;J~§nione!D пасz~lфkО\'1 р?- idei опН got6w з' est па wszelkie ofiary. GlazS5w, 2 listopada. Surowca wywi.,iooo w 
wlatu, ЬупаJШDlеJ zas ще powledzlano, ze . . tygodni<1 ubieglym 7,400 t., w оdроwi.dШm oz •• i_ 
koszt6w oswietlenia nie pJkrywn wartosc ~etersburg, 3. listopada. W dnlU \vczo' roku prze8zl_go 8,800 t. 

t f.n t l "1 Liverpool ~ listopada. .sprawozdanie pocz,tkowe 
produktu, Ьо to byloby oczywi§cie niedo· гаJSZУЩ о wal· ... zоз а а sезуа ogo nego <е- PrzJ'po8zczalny о),rбt 8,000 bel; 8pokojoie. Dzienoy 
rzecznem: _ _ S. 'l(088uth. br;1Dia. rady panstwa. W tych duiach 7.0- ilоwбz 18.000 bel. 

_ W gubtrni kaliskieJ' sprzedanp Пll воЬ- staty zat\vierdzone og61ne Рl'zерiзу, J'akie Ltv.'pool, 2 l1stopada. Spr"wozdaoie l<Oilcow •. ObrOt 
Ь ::'n G,ooo bel, r. tego ua 8pekulac.y~ 1 \vyvtO'l. 600 bel. 
.. ~зtaсуi m~!\tek ,р.,. 96 ,,,~бk w dobrej zie- maj~ by~ zachowywane pl'ZJ przechodzeniu Аm.rуkailзkа '/ .. tan,.... Suraty oiotko. Middtiog 
ыl z- 1a.~m1 ~dz}e 5est_ .5,.000 r. stalJch studentqjV uniwersytвtu z jednego wydzialu "merYkan8ka па I;'t. 6'1", оа gr. аt. 5';'" n& ". 
dochodo!y 1 теша wcale: towar~ystwa "а . It. 6'{8' о- ~\y. mj. b'l" р, Orleao. middliog C"ir 
62,000 r, "А. jedllak nabywca пiв m6g1 па drugl.. . . 5"/,. р. 
SiA U'I·'VI".' pr.cy kup' ul'n .,1' mшiа1 straci6 Petersburg, 3listopada. МШlstегуum d6br N. w·Yo,k, 2 listopada. B.weloa 9'/" w N.Or-
~ '" -"'" u • 1_801. 9. Ol.j llkatцy ra/i.now_DY 70'''' ЛЬеl т .. ! 

wadyu1lJ, Ьо )lie m6g1 znalef6 kl'edytu dla pa6stwa opracowalo projekt szerokich re- ~'I., w Fil"'I.Шi 8 IТ •. Suro"y ol.j 'k_1uy 7'1 •• <JвrLy. 

LICYТACYE W GUBERNI PIDJRKOWSKIEJ. 
- 11 (23) li.topad_ w magiвtraci. ro.i .. ta То

M&9Z0wa, па reperacyg i 1Il~~pnani8 w porqdku 
,\ud.i.o i роmр miejskich w C1'W' lat 1886-9, od 
.ату 129 n . 60 k. 

28 grodnia «( ,tyczni.) w 8,dzi. .j _~dowym 
piotrkow8k:im, ua .przedaZ nieruo.ЦoJl108c:i w miв.01. Piotrkowi. род Nr. 6101426, od .пту ,"000 
rubIi. 

'.1'ELEG1CA.MIl СдЕЫ)О\VE. , 

Gielda War.zavilka. 
Z,dooo.koi108Пl gi_ldJ. 

Z dni. 8
1
Z doi. , 

z. w.kll, k,6tkoto,mlnowI 
па 8&rlio _а 100 тr. 
н LoodJO)l 1 li. . . . 
JI РаrlЙ н 100 fr. . . . 

\Vi.doi1 ,,1()() а. . . . 
z. p.plory ,.6~~wlw,~ 

(,i.t, Likwi<1. Kr. РоТ. mal. : 

6007.J 60.10 
, 10.15 10.16 

(0.40 40.60 
81.(0 81 .60 

89.15 
Во.. l!ot. Wachodni. . ~ . 
(,IвLJ Zu. Zi.m. ~ 69 '. J.it. Л. 

· ~~~]) · 7.96 ' 91:16 

а tJ " male ) 
Litt, Z .. t. М. \Уи ••. В_т 1 

J~ 
Li~tJ Z::'t. М. Lod.i &r. 1 ~ 

11 
..JJ 1) Ш 

· 97.- 97.-
9;.- 97.-
96.26 96.2Ь 
9360. 93.60 
92.00 92.60 
91.10 91.70 
89.- 89.-
88.20 88.20 
87.20 8S.20 

Gielda Berli~lka. 
llaDknotr r08Jflkie nrar;. . 

., 11 п. dOlt. 
-200.16 lW:ljO 

~~~g 200.25 
\V.kal. и~ W~rs ... ,.~ kr. • 199.80 

" PeLe"burg и. . 199.46 
198.2& • 

198,96 
" !' dl .. 197060 

Loodyo kr. 20.33 20.33 
20.25 I!O.~!; 

162.80 162. б • \Vi;d.i1~. 
DIlkoato prJ.atoe 

Gielda LondY~lka. 
\V.kl le о_ l'.t_rabnrg . . 
Dy.kooto 2 

• 
2'1. 

23'1. 

RUCH ТУGОDNЮ'VУ 

2'/. 

23'/. 

nа. tntej8zeJ ~Шсуl towarowej 
od d. 25 <10 81 p.fdzieroika 1886 '. wl'iCl\Ше. 

l'r'1 Ii ,rO: 
"отnn. • ~ z Za. 

А. f1wnof~ I potrz_br domowl kraj. , ... t,,_ gr.ni. 
rszooic. 8Э69Р n а о w j<gr. 
iyto . 610 

610 
GIO 686 

Groch • 
Jсоzmiеб. 
Owiea . 
GrJo . . 
Knlcurydza 
M,ka . . 886 3317 20000 
К.... . 601 618 
K,rto66 811 
Cuki.r 7'/6 
Мel.. . 83 
Spirytu9 1317 
PIWO . . . . . . . 313 
Towary kolooialo_. " . 2226 667 
MiQso swieze i wodzone 838 
в.уы1 i 6Жlziе . .... 116-7 613 
~do~OI ...... 454 
Ыу • . . . o.tnk 103 . 

Trzoda сЫеwnа " 6ЗG • 
Ul_ja i oliWJ . рndбw . . 8'116 
\VyrоЪу t"b"C'OO 1911 

60& 
125 

~M.ce i щуdlо 928 
N.rta . . . . 1211 9704 

4-&З20 

561 1200 , "'" 
0,,000 - . . , . 361 
.вnr.ki "nkrowe . 62491 
,1aj. i m •• lo. . . . • . . 6' _ 

Nadto odшzlо w komunikaoyi krajowej:- I 
Cllk:ru 4090, Меlвзu 6З(), PiW8 916, pud6w. 

OZJENNA STAТYSТYKA LUDNOSC]. 
MaJieft.lwa ~awarte w dniu З liatopada. 
W ра,аfil katol. - j 
w parafii Iwan,. -
StarOZa.konnych. 3) а mianowici. : \VоrtgrОRзki 

Zy,klod .' Mlto Szyfr'l, В,n_р. r.,r z Вokci';'k, 
CbaJ'- Llchtвosztajn S'_jli • Jooo ... k, Raj.1It

zm.,ti w dшu М liзtoр.аа, 
Katollcr: d.i.ci йо tat n-tu .marlo 3, w t.j 

Hczbi.a oh1opcow - , dr;iEhycz1jt 3j dоroзt,сh -, ,., 
tej H~Ы6 moiczyz.a -, kobiet_, а mianO-wiсw:-

EwallglllCl: dziooi du lat 16~tt1 zmaTto ~, vf tej 
iiczЫe chtopoow 1, dziewcz,t 1, dorol!ltych 2, w tej 
liоиЫв m~iczyzu 2. KoЫв~ - , " mianowicie: 
Gottliqb SzщаrО!08, 1"! 6Ь, Karo! лngn'L ТиоЬт_о, 
lat 61 ,> 

Starozakonni· dr;ieci dQ lat 16-tQ. $marlo i, '" tej 
liczbie chtopoow 1, dz.iewcZ<J;t-j doroslvcll -, w tej 
czble mezczyr;n -, kobiet -, а miBIlowicie:-

LISТA PRZYJEZDNYCH. 
Hot81 MaAt.ull.l. Кnрсу: G. Кrиle, • HohOl1lin· 

burgs., D. Meyer z. 'Varspwy. 
Hot.1 Polskl. Б. Lnblin.r z K~py, Okoi1 z Piotrko

W8, Hi1)net' z \Vroclawia, Вfstroszа.tоwзki z 'Var· 
azawJ, BJjay z Piotrko\va, GшзЬurg z Вiаtеgoзtоku. 

Komitet Towarzystwa Zach@ty Sztuk Pi@k
nych w Kr61estwie Polskiem podaje до wiado
mo§ci, i:1; w poczet cz10nk6w l'zвczywistych 
towarzystwa przyj~i zostali рр. ks. Antoni 
Szczeniowski, ks. Kacper КоЬуliбвю, kз. 
J6zef Zalewski, Kazimierz Z egart, Rerman 
RiIler, Marcin Grzybinski, 'Yladys1aw 
Degelman, J ап Le~lIiowski, Stanistaw Pier
зi.fJ.ski, Вronis1aw Popiel, J6zef Piotrowski, 
Renryk Pig1owski, Jan Kredyk, Ludwik 
Stumff, Adam Kalinka. Tadeusz Wysocki, 
Bronislaw 'Yojcicki, Wi.!ttor Boguslawsld, 
Antoni_ Tnrczyiiski, Gracyan Skotkowski, 
Michal Mntnianski, Kajetan Ohodeolri, 
Franciszek Rapacki, .f6zef SоЫега!iзkf, 
Feliks Rybarski, Кагоl Adam, Aleksander 
Z10tnicki I Stanisla" IApiflslri. 

, 
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si~ "rl)C6 p. Chmielińskiego. Młody ten 
l ut.alentoW.aDJ .artysł6. .wywillał 8~ po
prawnie z zadania, był majorem w miarll 
rubasznym, JIOczeiwsm, a że niepl/wiodło 
mu si~ postawić Irreaeyi S'W6j oa gruncie 
wil)C6j serdecznym, swoj kim - nie chcemy 
go o to winit Major naleźy do owych ty· 
p6w. kt6rych tradycya znika juź zup4lłuie 
z świata we sllllll1-l!d2ież .. ~ru szukać? 
St08U~OWO lIa)lepszym był jeszcze p. Kop
czewski w roli AdGUa, - wogóle jednak 
przeflanOllwano cały · utw6r zanadto w epo
k~ dni dzisiejszych,- chłód wiał od Cilłego 
ogniska rodzmąego. 

brakującycm mu jeszcze kilku tysi~cy rubli. 
- PogłOlka o zaaresztowaniu Krzaczko· 

wskiego w Paryżu, kt6rłł powtórzyliśmy za 
'l War. Dniew.' okazała si~ myloll, jak si~ 
ttowiaduje ,Kur. Codz." 

form w sposobie zarządzania i eksplollto- ftkatUip. lin. l d. II c. Mqka S d. 60 o. Czer· 
WODa pSEeoil".a oEima w miejscu' 94 c"J na list. 

wania zalUadów g6rniczych skarbowych. 94 0., n. gr. 96'1, c., na .~ 98'1, c." Jrnkary. 
Petersburg 3 listopada. Naw. Wr. n do- d.a (no,:a) 5S, ~llkier krair ... 6,~ M •• oond,.) 

. ' . ." . 5.26. Kawa (raU' Rio) 8.40. f.óJ (Wiloox) G.60. 
nOSI, że radca taJDy Selifontow został mla· "SIoniDa 6'/,. Fracht .bożowT 2'/ •. 

Przedstawienie zakończyla petna humoru 
jednoaktówka hr. Aleksandra Fredry Jes/elll 
zabóJ~(b Głóllll/.4 rolę Kokoszkiewicla wy
bornill:ode~ł p. Winkler IV sekundowau 
mU wą e dobru, panowie Dłuski i Gou
ke1'ski; ao J abłoszewski hył przyzwoitym 
sm1ItltMi. Klarze 'i Zozi pamifJć nie do'pi
sala. 
, (-) DziŚ w teatrze Victoria. w660ła farsa 
braci S<;hllnthan6w Oqk za b'lkielll. Role 
główne spbtzywajl! w r~kach pań: Krajew· 
skiej, Majdrowiczowej i Texlowej, oraz pa-
1)6.w: JajJloszewskiego, Kopc:!ewskiego, Te
rla iWinklera. 

(-) Na rzecz towarzystwa dobroc1.ynńo
ści z(ożyli pomiędzy sobfł 25 rs. amatorQ· 
wie gry w krfJgle, z okazyi zamknillcia se
zonn ogródkowego. Suma ta złożonl! zo° 
stała na r~ce jednego z uczestników dla 
od~ania jej do kasy towarzystwa. 

KRONIKA 
KRAJOWA I ZAGRANlCZNA. 

nowany towarzyszem ministra komunikacyj. 

OsnTNIB WlADOJt08CI HANDLOWE. 

- Smutnego polożenia młodzieży, końozqcej 
zak1ady naukowe specyalne dowodzi r,kt 
nast~puj,cy. Z liczby 16 studeut6w, k tó· 
rzy uko6czyli oddział chemiczny instytutu 
technologicznego w Petersburgu, tylko 3 
otrzymało miejsca w fabrykach, l został BerUn, 3 listopada Usposobienie giełdy, 
urz\)dnikiem mlDisteryulD finansów, 12 zaś o ile takowe wyr6źnić si~ dawało, było dziś 
poszukuje zaj~cia. Nie lepiej powodzi si~ mocne, lecz niekt6re tylko papiery wzbu
tym, którzy ukoilczyli oddział mechaniczny, dzaly zawsze zainteresowanie, wog6le ruch 
gdyż z ÓO Daw et i połowa nie znalazła 50. był mniejszy jeszcze niż wczoraj. Na gieł· 
bie posady. Wielu skutkiem braku wszel. dzie zbożowej pszenica utrzymałą. sili wee
kich ~rodków do życia musialo wstllpić do nie, żyto staniało blisko o l m. 
faoryk jako prości robotnicy. Petersburg 2 listopada. Wyka. banlcu państwu d. 

_ Ku.Lenki oaftowe, J'ak wiadomo, strasz. 2 ti.topad •. Stan wy 110,719,074 (ubyl0 2,698,?91), 
.-.. .kupione elekt y 2I,723,l161 (nbylo. 19,~(M), zaliczki 

nie kopCIł, wydaj .. zapach nieprzyjemuy a na towary 8,800 (1Ie. .miany), ... Iiczlci na 
często potrawom udzielaj" niemiłego sma- papiery publiczoe 2,798,868 (ubylo 24,1 t8); .... 
ku. Ogrzewanie kucmenek przenośnych beu- lic,ki na akoye i oblig. 18,629",S95 (ubylo 97'660)- ra· 

chunek bi.ż,.y nunuter1"m finansów S9,UI6;866 
zynlk przedstawia innll niedogodność -wiel- (}Ir'yb. 817,840); inne rachunki bie:lłco 67,762,486 
kie niebezpieczeństwo, wynikają,ce z łatwej (ubylo 2,404,676); .... \.wy oprocentowane 27,809,~64 
zapalności benzyny. Używanie willC ben- (proyb. U,218). . 
zyn'y powinnoby być usunillte. Obecnie ga- Berl!n ~ listopada. Wykaz bankIl panatwt.' d. SI 

. k' d k k 6 ·patdSlernlk.(wtY·".O<lhma.reIe).Stanozynny: "'p .. 
z6ty rO'YJ8 le .0nos~1\ o wynalaz u, t ry m.tallczny ~9S,986 (przyb. 5,806); zapas biletów 
100ie przyczyDlć Sl~ do tego. G~nerał k .. y pań.twa 21,900 (nbylo 6VOl; noty innych 
Sniessorew wynalazł niedawno takie urzlł- "b.nków 12,M2 (puyb. 86); weka lo 5a7,356 (prE)'b. 
dzenIe kuchenek naftowych że można je 7,851), zqdaD1a tom bard ~,5G3 (przyb. 6,728); 

naf . , . d derakty 55,783 (ubylo 4,979); 1I1ne aktywa 26,207 
ogr~ewać. 1Il na~gorszll, 1C1lez at~1l O (nbylo 2,640). Stan bieroy: lcapital zakładowy 
o§wletlarua, kt6ra Jednak Ole,. b~dzle wy- 120,000 (001 .miany); r .... rwa 2,1,356 (be. zmiany), 
dzielać kopcin i da płomień równy, cZJsty. nl!ty w. obiegu 774,972 (Brzyb. 20,7&5); inne wbo· 
Pewna firma angielska nabyla już od wy- Wl~zaala 220,923 (ubyło 10,712), lUD. pasyw. 432 

l lk' . t h . t (nbylo 4). 
na azcy ~rawa wsze. le l na yc mu~s po- Petersbu"., 2 listopada. Wokal. n.LondJ'l1 ~3"/ .. , 
starała SI\} o przywl!eJ na korzystaD\e .z w>;· n. H'1)lbur~ 201'/" na Amaterd'm 119'/., n, P •. 
nalazku we wszystkich państwach eutopeJ' ryż 249'/,: 'I, lm.!'oryaly 8.32, r,,"yjok .. pr. miowa 
skich. pożyczka l·.j amuyi 223'/" t,ke.i li em, 209'/, ro· 

_ Motory parowe pochłania~'1\ na~'wi~kszfł .yjslea po-ł. ,,'.18i3 149'j .. li pożro.ka wach~nia 
C . d I ' ._. t da ' k ' h b N ' _ 97'/" III po •. wschodUla 97'/,; 6% renta zlot. 
ałowa,me z eCI w us... Jes zWyeza- cz~ść wy tkow wszl:st l~ ~ ry '. le 176' 5'10 luty .. st . .,em.k. 147'1 , .koy. r08yj.k. 

jem dos~(: rozpowszechnionym. Zwyczaj to dawno temn pulkowDlk Plrocki zrobił od· wieI. D. Ż. 243, kolei kUl'Sko.kljow.ki.j 327'/., 
w wysokIm stopniu naganny J nieraz już krycie bardzo w~źne, pozwalają,ce na prze- r.tersbnraki b.nk dy.kontowl 687'/" wa ..... w.ki 
bywał przyczynIl smutnych wypadków. 'W niesienie pracy na znacznq, odległość za .nk dyskontowy 316, r"mki bank dla handlu 
W .. d t . d l . li r.agr. 518'/" dy.konto prywatne 6~ •. 

arszaWII Dle awno emu pewna paDl, po- pomocl! prfl u g!l waDlczoego, co pozwo B~rli. 3 listopada. Biloty b •• kn rOlly)..kl.go 
calowawsz7 w same usta male dziecko, za· fabrykom wprawiać w ruch swoJe maszyny 200.1u; f'I, li.ty ... tawn. 60:80, 4'10 Ii.ty likwirl .. 
raziła je w ten spos6b krupem, na kt6ry parowe za pomocfł motoru parowego, znaj: cyjn. óU.20, 6'/, pożroz~ wscbodnia "II em. 60.26, 
ono z/Oarlo. dujqcego siA w innych fabrykach i uwolni ~ l1DUlIyl 60.75,4'1, IJOzyo,lca ,1880 r. 81.00, 6% 

W· d ść d N 233 D . 'd • d h boty sa.t.wne rOlyJakie 91.40, kapony ·nelo. 820.76, - la omo po ana w r. • Zlen- te zalua y przemysIowe o znacznyc wy- 5'/ pożyczka prem';ow •• 1~6' roka 140 80 talc~ż z 
nika lJódzkiego", a przedrukowana z "War- datk6w na urZl!dzenie i ntrzymanie maszyn 18~G r. 131.40; nkoyeb.nku handlowego' SO.OO <ty. 
szawskiego Duiewnika," O ~mowie dwustu parowych. ' .k9ntow.go 76.00, dr. 'et war ... wiod. ~Ó7.75( ak· 
śluSlł.rzy w ZYl'ardowie, jest niedokładWl oy.~ed~",.aast.ry.otf1 • . -.-:-,n.jno ...... potyo.ka 
w nas.otuJ· ncych .sZCleg6łach: T E L I: G R A M Y r rOOYJllka 96,70, 6'/. renia rOIfl,ka 109.40, dyakonto 

~ ... C" • 4.'/01 pry'!'atue 2'/. °10' . 1), &1 ola wcale nie była zaniechanl!, londyn, 8 listopada w poladOI •. l{onsoT.100'1,., 
gayi r6botnicy, O jakich mowa, zgłosili sl~ Petersburg, 3 listopada. ,J ournal de St. pro oki. "I, kou.ol. 109 "!' lorec. konw. 14,t/., rooyJ' 
do kantoru już po wypłacie; jak to zreszt" .ka poż. ~ 1878 r. 95 l.; ''lo renta zlota WOK 

d I . t ku" d Petersbourg" powiada, że objaśnienia u- 79'/" e/pplka' 68'1., bankn ollomańslC1.go 9'/" 
zaznaczooe w a azym CIąg n ar Y .n z o· to",b~r~y 10"/ .. , akoro kanalu . lu.we,o 80, 

'. datkiem, że jeszcze tego dńia 'Wzi~1i si~ do dzielone pIzez hr. Kalnoky'ego, odznacza- ePokoJnle. 
pracy. Nie bylo zatem żadnej przerwy w czają si~ wielkq dokładności q, i prawidło· Petersburg, 2 lisIopada. Mj w m. 47.50. P.zemca w 
...-, -robocie i trudoo .sobie wytłomaczyć, ja- wem wyłożeniem idei. Tenźe dziennik zbi- m. 11.40. żyto w m. '1.30. Owies w m. 4.90. 

' kim sposobem autor o<;lnośnej wzmianki, . . ., k' h t b I Konopio w lU. ".50. Siomie lniano w m. 15.25; 
mógł napisa6 w pierwszym jej ustępie, że ~a tWlerdzElIua D1e toryc . gaze, u o e~a. des~cz. 

" było zaniechanie robot'" a w drugim doda6 Jncych nud rozczarowamem bulgarskICh Warszaw., 3 listopada. TargnaplaouWitkow.kie· 
I oz go. Pneoioa sm. i I)rd.--- - , pstra.j dobra 600-

• 87czególy, z kt6rych, wynika, że zaniechania przywódców, że agenci rosyjscy przygoto· 615, blal. 626-560, wyborowa 616-637'/,; żylo 
Ole bylo. , . . . . wywali rucm narodowy na wiosn~ i fe dla wyborowo 40. -447', średni. 890-400, wadli· 

2) Z śb t d ' we560-S75J~c'lUieil 2 i 4 .. rzOd.875-4Só, owi .. 280 
pro. l! o pozos ~WleDle poprze D1eJ tego :wla~oie Karawelow w celu uwolnieOla - 800, gryka----, rsepik 'etni- ---,.imowy 

placy, pomimo skr6ceDla czasu roboczego B "" d t kt t ' k' --, rzepakrap. zim. --, groch polny ----, 
wysl!.lll ił0..!!i.e dwus~, nIe dwudziestu: .kiJ- lUgm:yl z po P:o e ora u :08~JS lego, oukrowy ____ , r .. ola __ ; k ..... jaglan& _ 
I<u śTusarzy, pracnJllcyc przy tkalm I w przyśpieszył przewTo, utrzymuJe, ·ze głosy --, j~czm,enlla ---, gryc<.gr.--; m, .. paro· 
warszlata<\!!. .glównycru We wszystkich zn· podobne nwazać Ifależy la ~r~czny maoewr. wap"enn.OOO,--__ ,OO, ..!---, I,---,rr 
k ' d b k' h . . ----,llf,----,zytni.pytUf.!i2,----,ol.j 

• a ac zyr.ardows ,1C OI~ma ra~em _100 w celu zjednania dla sprawy unii rumelij· rz.p.kowy --_ , Imany ---o Dowi.ziono p.z •. 
lilusar~y a nl~tórzy z poml~dzy ~ch, Jako skiej - wszelkich ant]rosyjskich żywioł6w, nioy 600, zyta 800, j~czmieuia -, o,,"a 800, gro' 
pracuJfłcy na· wymIar lub po godzlDacm 180-._ _ . _. . d chn polnego -. 
bryczuych, W zlllniejszeniu wcale nie Sił za- mimo to przeclez, ze Ole. przestaje on o Warszawa, 8 listopada. Okowita7s'lozakClz~POIe, 
interesowlIDi.- poczl!tku do końca być naJczystszem kłam- S%. Sto.unek garnca do wiadra 100-307' ,. Hnrt. 

sklad za wiadro kop. 774·-7S0', za garn. 252-
3) Pros~cy ślusarze nie grozili bynaj· stwem. Rosya zawsze odradzała wszelkie 254. Szynki z. wiadro kop. 787'-798' za garui.o 

m niej p.ol'2ucenie~ roboty i po objaś~ieniu ruchy relvolucyjDe i nie taiła, że pomimo kopiejek 256-258 (z dod. na wy.chn. 2'/,). 
da e ed o d tIlktor w to B~rlin S listopada. Targ .bo~owy. Plze· 

n m lm 'pfzez J ~eg ~ y. o - ws pólczucia dla pragnień bułgarów nie nicb u.p. dobra, w miejscu 148-168, Da litt. 168, 
warzystwa.zyrardowsli:ler' 7.adDego wzburze- " .• . . .. ' r t 
m'a pOllil·od.v m'JID' n1'e yło. W ..... pl·enl·a nalezy hczyc na Jej wsp6łdzlałame IV za- na lS. gr. 168, n& gr. st. -, na kw. mj.165'/ .. 

~ 'U J-P~ OR mj. oz. 16';"/4, na oz.. lp. - Zyto ,labo, W' m. 
-Fobotnfków pojedynczo lub grupąmi w kwe- miarach przeciwnych traktatom. Stowa 130-140, n. list. 131, na !lat, gr. 131, nal!'" 

t i arobku SIL rz A. '.. każde ' F d b N "aś st.. 133 1
/,. uast.lt.--,na li· mr.-,nakw • ..mj.1S8 1,,.. S y Z ,,;' acz". ~"I'czaJ!I .. w. J wyrzeczone w · re cns urgu przez aJJ - na,nj.c •. 18~'I .. n. c,.lp.140. J~clmień w m.1l4.17C. 

lP.bryce. - ~ ~!rardowłe mteresowam Zwy: niejszego PaDa do deputacyi bułgarskiej, Dwie. mocno, wrn. l25-160. n& li.t.126'/" n.litt. 
. . le ~głaszaJfł 81~ ~ tym celu ~o kantoru I b l nowam a glośnem potwierdzeniem. ta. gr. 12G'I" n. gr. st. -, na et.ll.-, nalt. mr. --, 
Jeżeli dyrektora mema, oczekuJIł , go albo w ~ y . . . na kw. mj.131'1 .. na mj. c,!-132'1,. Groch.,..· 
urzfłdzouYI!l w t}'m celu pokoju, albo prz~d k,ieJ, poht~ki. Sympatye bOWIem ~la bu~. "e!. 150·210, pastewny 135-HS. 01.1 lniany w m. 
kantoręm. Nic nądzwbcza;ne"ó lub niepo. garow me przeszkadzaly rZ'ldOWI rosyJ- 62, rz.pakowy w m. b. b .... 44.6. Okowit. w m. 

- OD k ~~~ 
'l:oj~cego -w ten nij) yło i za~'ld fabry- s iemu przewidywać następstw takiego nie- Szczecin, 3.listopadł. Poz.nica o.cho, IV 'miejscu 
ęznt .nie mial żad~ego powodu do ucieka- rozważnego postąpienia, jakiemu Bi~ dali 140-151, na h.t. gr. 153.00, IlJS kw. mJ. 164.50. Zyto 
Ula .SIIi) dl? pośredolctwa w.ładz . Nacz.el?Ik orwać bułgarowie. W FilipOllolu i Sofii usp.dobre IV ro.I2O-18O,n. list.gr. 129.00, nakw, mj. 
1l0wlllt~ ptzybjt nast~pme z własnej IDI- p.. ' . 136.00. Olej rzepakowy bo. zmianYI n. tist. gr. 44.50, 
cyatywy zapew:ne 'w skutek raportu pod. mogli poslllpJĆ na los SzczęŚCIa, lecz po· u. kw. mj. 46.00. Spirytue osp. aobre, IV m. 97..l0, 
lVładuJch mil. organóW: _ dobna polityka nie przystoi takiemu mo. S9.oJ~S\~~j .~~~; ~~~' st. S6.60, na kw. mj. 

4) ()liJaśni~nie. dane naczelniko~i poliiA- carstwu, jak Rosy-&.- Kr61.wiec 3 listopad.. Targ zbożow y. Pszenica 
t e z a f .bt bl d o t ł li d S b' d b.z .miany. żyto usp. dobre, w mi.j'ou (120 r. 2f)O() - u..pr; z an:ak a yczJlY,_ ~ .D1e ~ s ·a o Belgrad, 3 stopa a. er QWle z za o· funt. ctow. ) 123.75. JIlC,mień oicho. Owies ooz 
po.;vtorzone,. la te,go zre~zf4 mog~ Sl~. spo· woleniem przyj~li treść mowy hl'. Kalno- zmiany,wm.2000 f.cI.120.00. Groch biały(2000f. cI.) 
d.ziew.ać kludy Z czytelnlk6w .DzleDmka," ., . . . 140.00. Spirytus 100 litr. 100'10 vr m. 3;.25, na 

• Ohzutljmiony z/l ' stosunkami fabrycznemi . ky'e~o, mianowIcie ustę~, zaznac~aJfłcy, ze li.t. 36.25, n. wiosn~ 39.26; powietrze przykre. 
Przyczyna, dla której skraca sili czas robo· Serbia zado~olonq, bt;dzle zUJlełDle, gdy na londyn 2 listopada. Uuloo. H.wana N.12 nomi· 
czy, jest zwykle w każdej fabryce ta sama: półwyspie bałkańskim przywr§cony będzie ualnie 16; cukier burakowy nowy 14'1., OIIp.le. 

W· uj; .•. . db t O londyn,2l1stopada. Targ zbożowy. M%ka cicżko, 
zas .~, CZJ-U- zmDleJszaJą,cy .Slę O Y '. . dawny slan rzeczy. angielska '/,-1 .z. tausza, przybyle I,dnnki bar. 
~trozor !abq"kant z~uszo.ny Jest ogr~mczać Sofia 3 listo ada. Deputacye ze wsz st- dzo opokojnie, j~czmi.ń spokojuie, kukurydzy ma
w. tlJ,kim raZie wytwor, azeb.r ahytDlem na·. '. p... .. Y lo, owies droższy, bób l s •. droższy, groch 'I, ... 
gromadzeniem zapasów nie narazić sill na kICh miast rumehJsklch llpras~aJIl I IVzy- tańszy, owies rosyj. ki '1.-'/, sz. droż.zy nit przed 
straty lub upadek. Ogra.niczenie tego ro- wajfł ks. A leksand"a, aby Dle opuszczał tygodniem. Na wybrzeiu ofiarowano dziś 9 la-

dunki pszenicy; pogoda pi.,kna. 
dzaju na.jlepiej zarzl!dzić w zimie, przez co sprawy unii i stał wytrwale na jej czele, Glazgów 3 listopada. ~orowlec. Mixed numoors 
oszcz~dz1> si~ na. kosztach oświetlenia . . To zapewniają,c, że naród cały dla wcielenia warrapts 4l s •. 7 p. 
w~aśUle było 'W>;J~śnłone!D nacz~lI)lkowl P?- idei unii gotów J' est na wszelkie ofiary. GlazS5w, 2 listopada. Surowca wywieziono w 
W1atu, bynajmniej zaś Dle pOWiedZiano, ze . . tygodniu ubieglym 7,400 t., w odpowieduim oz •• io 
kosztów oświetlenia nie pJkrywa wartość ~etersburg, 3. listopada. W dnIU wczo, roku przeszłego 8,800 t. 

t f.n t ł "I Liverpool ~ listopada. .sprawozdanie Poczłtkowe 
produktu, bo to byłoby oczywiście niedo· raJszym o war..,. zos a a sesya ogo nego ze- Przypu,zczaJny ohrót 8,000 bel; spokojni •. Dzienny 
rzeczne m: _ _ S. 'l(088uth. brilnia rady państwa. W tych dniach zo- ilowóz 18,000 bel. 

_ W gub.rni kaliskieJ' sprzedanp na su b- stały zatwierdzone og61ne przepisy, J'akie liverpool, 2 listopada. Sprawozdanie kOilcowe. Ollrót 
~ ::'n G,ooo bel, r. tego ua 8pekulaey~ 1 wyvtÓ'I. 600 bel. 
#~stacyi m~l!tek 'p". 96 ',,~ók Vi dobrej zie· mają, by~ zachowywane przy przechodzeniu Amerykamk. '/ .. tań,m. Suraty oiotko. Middting 
bu Z- 1a.~m1 ~dz}e 5est_ .5,.000 r. stałych studentQJV uniwersytetu z jednego wydziału amerykail.ka na list. 6'1", na gr .• ł. 5';'" na ot. 
dochodo!y I mema wcale: towllr~ystwę. za . It. 5'Is, na ~IV. mj. 5'/" p, Orlean. middling rair 
62,000 r, "A. jednak nabywca nie m6gł na drugl.. . . 5"/,. p. 
siA U" ·'Vl".' pr.'y kup' ul'n .,1' mmiał stracić Petersburg, 3 listopada. MIDlsteryum dóbr New·York, 2 listopada. Bawelna 9'/" w N.Or-
~ '" _lA" u • Jeanlo 9. Ol.j llkało.y raji.now'DY 70'''' Abel T .. I 

wadyum, bo )lie m6gł znalefć kredytu dla państwa opracowało projekt szerokich re- ~'I., w Filadelfii 8 tT •. Surowy oloj ska1uy 7'1 •. (JerLy. 

LICYTACYE W GUBERNI PIDTRKOWSKIEJ. 
- II (23) li.topad& " magistracie mi ... ta To

m&9z0wa, Da. reperacyg i 1Ilł~pnani8 w porqdku 
.tud.i.n i pomp miejskich w CllW' lat 1886-9, od 
.umy 129 n . 60 k. 

28 grodnia «( .tycznia) w s,<hie .j a~dowym 
piotrkowskim, na .przedaż nieruoĄoJJl.OŚc:i w mis
sci. Piotrkowi. pod Nr. 6101426, od lamy ,"000 
rubli. 

'.l'ELEG1U.Mll e:.tlELÓ(HVE. , 

Gielda Warszaw.ka, 
Ż,dano,końcem gieldy. 

Z dnia 8
1
Z dnia , 

Za w.klle krótkoterminowI 
na 1ł&rlin sa 100 mr. 
n wodJo)l l li, . . . 
"Par,t n l()() fr. . . . 

Wi.deń ,,100 a. . . . 
Za paplory ,a6~~wlw,~ 

I,i.t, Likwi<l. Kr. Pof. małe : 

6007.J 60.10 
, 10.16 10.16 
40.40 40.60 
81.40 81.60 

89.1. 
ROt. l!ot. Wachodni. . ~ . 
L\aLy Zu. Ziom. ~ 69 r. l,it. A. 

· ~~~1i · 7.96 ' 91:16 

a " " małe ł 
Litll Z .. t. M. War ... Ser 1 

J~ 
Li~tJ Z::'I, M. Eed.i &r. I ~ 

11 
.. JJ n III 

· 97.- 97.-
97.- 97.-
96.26 96.26 
9360. 93.60 
92.00 92.60 
91.70 91.70 
89.- 89.-
88.20 88.20 
87.20 8S.20 

Gielda Berlitl.ka. 
łłaDknoly r08Jflkie nraz. . 

" "n. dOlt. 
-200.16 lW:ljO 

~~łg 200.25 
W.kaJe U~ W~r .... ,.~ kro • 199.80 

" Pele ... burg kro • 19!U6 
198.26 ' 

198.96 
" /' dl .. ł97060 

Londyn kro 20.35 20.33 
20.25 1IO.~u 

162.30 162. 6 • Wi;deń~. 
DIlkoato prywatoe 

Gielda Londyńlka. 
lV.klle na P.tersburg . . 
Dy.konto a 

• 
2'1. 

23'1. 

RUCH TYGODNIOWY 

2'/, 

23'/. 

na. tutej8zeJ ~ta.cył towarowej 
od d. 25 do SI p.fdziernika 1886 r. wl'łCl\ule. 

Przybyło: 
komun. • ~ z Za. 

A. f1wność I potrzebr domOWI kraj. '&fatwa grani. 
Pszenica 836l n a ó w "gr. 
żyto . 610 

610 
GIO 686 

Groch • 
Jeozmien 
Owies . 
Gryka . . 
Knkurydza 
M,ka . . 886 3317 20000 
K .. za . 601 618 
Kurlofte 811 
Cuki.r 7'/6 
Melas . 83 
Spirytus lS17 
P,WO . . . . . . . 313 
Towary kolonialno. . . . 2226 567 
Mioso świeże i wodzone 838 
Ryby i .~ie . .... 116-7 613 
~do~nl ...... 454 

oIy • . . . eztnk 103 . 
Trzoda ch łewna " 63G • 
Oleja i oliwy . pudów . . 8'/16 
Wyroby tabaczue 1911 

605 
125 

Świe .. i mydlo 928 
Narta . • . • 1211 9704 
Sól laOO , "'" 
O"oce - . . , . S6l 
.Bur.ki "urowe . 62491 
,Jaj. i m •• lo. . . . . . . 6' _ 

Nadto odeuło w komunikaoyi krajowej! I 
ewu 4090, Melaso. oSO, Piwa 9 16, pudów. 

OZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCl. 
Małieństwa uwarte w dniu S listopada. 
W parafii katol. - j 
W parafii Iwan,. -
StarOZakonnych. 3, a mianowicie: \Vortgro.nki 

Zy.1und .z M,lo Szyfr"~ SZDap. rser z Bokcińskł 
.obaJ'ł. Llchtensztajn Szajli • Jonowsk, Raj'lIł

zmarli w dmu M listopada, 
Katollcr: dzieci do tat n·ta .marlo 3, w toj 

liezbia chłopców - , dziEhycz1łt Si dOro3łych -, l'I" 

tej lią'.bie moiczyz.n -, kobiel_, a mianO-wioie: -
EwallglllCy: dzieci do łat 16~tll zmlldo ~t Vf tej 

liczbie chłopców l, dziewcz'lt 1, dorosŁyoh 2, w tej 
liozbie m~icr;yzu 2, kohie~ - , " mianowicie: 
Gottliqb Szmarolos, lat 6~, Karol Angu.L Tuabm.n, 
lat 61.' 

Starozakonni· dzieci dQ lat 16-tu $marło i, w tej 
liczbie chłopców 1, dziewcZ<J;t-j doroshch -, w tej 
czbie mezczyzn -, kobiet -, a miBllowicie:-

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Hotel Ma. teullel. Knpcy: G. KrioJer z Hohenlin· 

bUl'ga, D. Meyer z 'Varuawy. 
Hotel PolskI. S. Lubliner • K~py, Okoń z Piotrko

wa, Hibnet' z \Vrocławia, Bfstronałowski z 'V ar· 
azawy, BJjny z Piotrkowa, GlJlSburg z Biategostoku. 

Komitet Towarzystwa Zach@ty Sztuk Pi@k
nych w Królestwie Polskiem podaje do wiado
mości, iż w poczet członk6w rzeczywistych 
towarzystwa przyj~i zostali pp. ks. Antoni 
Szczeniowski, ks. Kacper Kobyliński, ks. 
Józef Zalewski, Kazimierz Zegart, Herman 
Hiller, Marcin Grzybiński, Władysław 
Degelman, Jan Leśniowski, Stanisław Pier
siński, Bronisław Popiel, Józef Piotrowski, 
Heoryk Pigłowski, Jan Kredyk, Ludwik 
Stumff, Adam Kaliuka, Tadeusz Wysocki, 
Bronisław Wojcicki, Wi.JcŁor Boguslawsld, 
Antoni- Turczyński, Gracyan Skotkowski, 
Michał Mntniański, Kajetan Ohodeolri, 
Franciszek Rapacki, .f6zef Sobieraliskf, 
Feliks Rybarski, Karol Adam, Aleksander 
Z10tnicki I Stanisław IApiflslri. 

, 



DZlENNIК WDZКl Nr 1137. 

О G о s z Е N 1 А. 

~ U.L\I ""a8t<l I;,od .. Tea.tr Тlю.liа. 
PRZEWODNIK ADRESOWY. I 1 т '1ur А r7ТТ'DAT пУl·еНсуа tow~rzY8t1lJfJ ~redytolCef!!'1 

. Tп~ r&l1 w tlgodnin ~o n<ШeJ.~ :у. podaje ~o powszecbnej wia~omoki, 
M,,,,honor.awiadom;os..nown, 1'nbI'.'·ltc,nia lako!j mazora. N'ju~""jmi.J te w dпш 1Jj (27) stycznla 1886 
п08с т. l.odzi i o\:otlc, ie оtтzymаlеm'рrOlЦ S,tanowoych l'an6w i .... aoJe, ktбrе roku о godzinie 11 % rana, W kan-I, •• !I''' 

D:D.1s. U l1.stopa.d. ... lЭЭ!!5 r..,k:u 

wyI4."" Iрпьd .. 1'1\VA. bro .. ar?w ~a. ,ech.~ "!О 00<у6 pomienio~ego шса, ,b~ cclaryi 16dzkiego wydzialu hypo.11 
rfJWlch H.rmana JUft9a w Wanz:aW18. 1'- r.~r.rll 110 zgtU7.aC do UP1JQ. w cuklerOl t О d t JuJiu 
lecaJQo .iO PTUto w'$ll:<lom Б"п",,:оусЬ "'-go J. Кloc, nlica I'iotrko ... ka, dоlП eczneg prze по. аrуuszеш. . . 
КОDlотепtб .. оп'jm"m, <е ..... Ik'" оЬ· BI, .. ,t... Cod.ienoie о god. 2.ej ро ро. szom Gruszczy6sk1m odb\jdzle 81е 
,t.lnnki p ... yj'",nJ~ w .klad.ie тоiш та· ladnio. ~ o,ulIOwaniem sprzeda~ пieruсhошоki .. tutejszeJ 

KONCERT 
TERESINY ТUA i МARY! JЗENОIS, 

teryat6,! aple.c..,ycb pod firm, "Е. SI.bol- Ludwlk Napoleon przy Ul1CY AleksandrYJsk18J род N. 
01", nllM 1'Iotrko ... k"ZN~':'::~lriem Ос.е» Ziibcrbiera Ь.lеtnШtпa teatr6. 49 poloionej, obci"ioooj pozyczk." 

Ell~ty .. ~ d.o _рr:z:еd.a.зo.1а. -W- .k.a19U. с. :Rlcht.r&. 
~-lb-8 

Ednll1nd 8topnlckl. = - 1-1 w.rouWlkicb . towarzystwa kredytowego w anm1e ----------
4Jena: ,olal_k '/, "" r.a. 2 knp. со rs. 9,500. .. 

bntelka Pale·Ale. ро " 10 ОБ'ЬАВIIЕНIЕ. Licytacya rozpocZnle SIQ od 8U· 
b .... nlriego ~ 6 ту rs. 14,250. Zarz~d drogi zelaznej 

2156-0 и . .11. Судебпаго Пристава o..1IJ. Przyst~puj'lcy do takowej оЬо· 
-------------- да Мировыхъ Судеп 1-ro Потро· wi"zaoi 84 zloiyc vadium w ilo~ci 

. . кооскю'о ОНр}'1'а СтеФIШ1о Изде6· rs. 1,900. 2209-3-2 W ARSZA WSKO· TERESPOLSKIEJ I'abryia mobOW iаmшn1arsnсh скiП, Жllте;ILCтвующill. в1о гор. до· . 
_ni.lmoy<h, пJuW .... kich. l<rf"abl""'1l<h ,l;аl1 010 AOKt • l109-А оБЪЩЦJl- пу/·сНсуа tОWШ·ZУ8twа hredytoweyo podaje do wiadom08ci, ze od dnia 1 (13) listopada r. Ь. wpro-

.nyny " etbiana е\'Ъ, что 2<З Октября. (10 Ноября) .,ia8ta l;,ot1zi wadz011Y zostaje па tejze drodze zimowy rozklad jazdy podlug 
TEOFILA GODECКlEGO сего 1885 сода 1110 10 ~.c. утра podajo до powszecbnej wiadomo§ci, Ktoreo-o pooi~gi pasaZerskie przycllodziC i odchodziC""NI . 

• 1:;)" ~ 010 гор. ДОД311 110 ОГРО)l.08011 рицt ie w <1niu 13 (25) stycznia 1886 1 Р' 00 . . . """~: 
~&r.Z"'-W-"'. 01no~06_0':'O . подъ N. 286, будетъ прода:ва~·ь· roku о godzinie 11 z raua, w kan-· oCJa,g оso • \VO-I~1l~J5СОW!. z роwоzаш~ ~aay 1, !11 ~П 
______________ сп дDшIUf)(ООI~щоотооприн8.ll;ле. celaryi 16dzkiego \. ydzia1n Ьуро- dla .pasa.zer!>w m1eJSCOweJ 1 bezp08redJlJeJ kоmnшkl\СУ1 z 

жащео Хаю.у Суисраn и Мошку tecznego przed notaryuszem Коп. д. z. nadwi81afisk~ 
М. G U Т Е N Т А G Бау"'ану, З:11'ЛЮЧ8JOщеСС'1 ОЪ ке- 8tапtуш Placheckim odh~zie si~ а) wychodzi z Warszawy (P1·agi) о god. 

Jubi/er Nowy.Rynek Nr. 3. бе~II, 1.lIвеliпоfi маШИП1l, .• Гl\p.I\еро- apпeдa~ nierucholt~o~c~ tutej~zej "" btt.kowa 
I 1838-0--0 611 и дlаиеитовыхь серlа.хъ и оц1l· prty Ul1Cy \VscbodnleJ 1 КаШlео· rz 'chodzi d В ze8 • " 

10 m. 30 rano 
2 JI 36 ро pol. 

ПСППО8 1~0 руб. - . коп., па У)l.О- nej, род Nr. 1419 poloionej. obci". р ) о r С1а ,. . " 
~~~~~~~~~~~~~~~~~IBJleTвopellle претеП9111 IocRa IocKo· zonej poiyczkll towarzystwa kredy. . W odwr0hl:?Jm kwrtmku : 

TEATRVICTORIA :?;:~~:ЪO~~~~~ ;:~a;;=~ :E?~~~~~;~:f~~~ od 8n· Ь) ::z::z;. d;~~~Zawy (Pr!l."';o) g,~. ~ 7,. H~~l. 
5 " 29 " 

У Су.а.ебnаl·О Пристава 11 в1о )l.ень PrzY8~puj'lCY <10 takowej оЬо· ПР. . ....,. ." ". W100Z. 
• продажll па К"hcт1i опоlt. wi"zani Slj, zloty6 vаdiuш w ilo~ci . OCI~gl poo):tOIV~ . N. 3 1.4: z powoza~ .klasy 1 1 П dla 

Октября 22 .а.пл 1885 г. rs. 0,200. 2206-3-2 рава~щ:6\v 'У mleJ~weJ 1 beZpoS1·ed11leJ kошunikасyi 1111 
Тоwащstwо Artyslow Dramatycznych 2256-1-1 lIа ебсиli drogl ulazne m?sklewl!ko-brzesk~ i роludniоwо.zасhОdпiе, 

pod dpekcY4 _________ .11 . 01·I\Z z po\VOZam1 klasy III 1vyl!!cznie dla paвazer6w w 

Jo~ef" Тежll'. Пг М С~Ьп bezposredniej komnnikacyi па d. z. m08kiewsko- br7.eskl} 
ОБ'ЬАВIIЕНIЕ. i poludnio\vo-zachodnie, r61vniez 

и )1. Судебваго Пfис-rШJа Съ1lз· ПI Р . . t ь· k v. • 
Weczwartek д.5 Jistopada 1885 д:\ МI1РООЬU1. Су.а.еli -1'Оllетrзков. I I OCI~gl olvarowo.oso owo-wоJs owe .,а 6 1 5 z powoza. 

,о С "''''''0' сП' Z Z(o _g'I'("nl· су. mi \vszystkich t1·zool1 klas. АВОНАМЕНТ Н. 4 СК:Н О круга, "t~Фааъ 3)1.eu- _... -'~.., ,. 'У dz V 
сюll Жllтельствующ,lt въ гор до 2232-6-4 усЬо & z. \ .arsza~·y (Pragl) 1 Drzescla, рrzусhощ do 

ВАК ZA BAKIEM :::.~,~~ )I.~;~ о~~~~-бь о~:iб;~~1 ZGUBIONO ~~~~S~~.ia~r:~, ~ D~Z.o~.~~aiet%~J. ~~~e~~~~ :~~)~ey. posre· 
сего 1 5 rQдa, 8Ъ 10 'lасо8Ъ утра, Р Ь d k 
в1о гор. дО1.311 по ЦеГС.1Ыlиво!t ул. D О W 6 D ' . OCl~gl 080.owo-m1еJsсоwе : .z. \varszaws o-terespolskiej 

h k ch 
подъ N. 272·к. 6удетъ продаватьси Jlu 2 1 1 pozostaH w ЬеzроsгеdшеJ komunikacyi z pociagami 

Кошедуа w ~ 8 t8 , przez ДlшжuJtое "мущсство, Прlшадле. J)B za8tBwiony towar, pocztowemi d. z. nadwiSla.llski~j па odllOdze Luk6w-IwаПgl'М. 
Franciszka SchOntbana, Н. z nie- жащее д. ВОJlЪФУ, ваК.1JOqающееся "8 Nr. 1,054/18,602, па imiQ В. . P?ciagi P?Czto":e d. z. w~rsz~wsko·terespolвkiej komnni-

шiесkiеgо. 81. Jo!сбеJrIl) жел1lЗ110К1о шкаФ~ прес'Ь GOI.son па sumQ 150 rs. I:.askawy kUJ~ Sl~ Z pool~gaml kшуегвklеШ1 d. z. warszawsko _ wieden-
_____________ 11IащuВ~ и ЗО·'7О48'ГЫХЪ" ПЗД~ЛIИХЪ 11 7.nalazc'a raczy takowy odnieA6 do skiej i ЬусЩоskiеj do Wiedпiа i Вегliпа z pooj~gami poczto. 

" оц~пеПllое pyu. - коп., 113 bal1k\\ o]ski~go w I:.erdzi. . d z k· k Ь· k·· d м' k .. 
УА~влеТllOрепiе ПРС"l'СlIзill ФllрМЪ: р 2185-3-2 wеШt1 . .- dШ60S lew

1 
sd С: !zes le

h
u
od 

? h d08 KW'f' z pocl~gaml __ Mlody czlowiek 
"ГОЛЬДФ8дер1о" 11 д. РОЗСllблюма. pocz 0lvem1. r g. \>0 u 1110W~-zaС .I11С О 1jowa i Odesy, 

p08zukuje miejsca zaraz, za maga· Ormch Il OI~~RI'y lIрода:ваемых1о PotrzebB oraz z \>00I!h,"1\1lll osobOlvem1 :нi 8 1 9 d. z. obwodowej. 
zynie~a lub subjekta w fabryce lub Ilредметовъ )(ожпо разсматршщ·гь I d ·k' t I k' h Poci~i towarowo-osooolvo-Ivojskowe :\g 6 i 5 korespondu. 
~ jаklШ haodlu. Uferty t.'p1·a~za ~' СУ)l.е6насо IIРlIстапа.11 оъ )l.епь cze а ПI ow s о ars 'с ia z pooj~ami tOW81·owo·'08(JbOIVemi d. z. z,'1.bblsko- iUskie· i 

l.6dzkiego·I, род lit Н. о. Октябри 22 ,J.НП 1885 до lopszycb rob6t. К. Putrzykowlki z poCl~ml.pocztowelm • z. ро u шоwо-zас odшсh do Blalego-
81~ вНпда~ w rcdakcYl ,DZlе11U1kаа!,продаЖJl на .. 1Icт1i 01100. 3 11а budowlane а. 2 па щеblоwе·.. . d '. 1 d • Ь. р. ~ 
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DZIENNIK ŁÓDZKI Nr \l37. 

O G Ł o s z E N I A. 
~ U.L\I 1/"a8t<l Łod .. Teatr Tlaalia. 

PRZEWODNIK ADRESOWY. I I T 1Ur A r7TT'DAT Dyrtkcya tow~rzy8t1lJa ~redytoluf!!'1 
. Trr.~ razy w tJgodn;" ~o OtWeJ.~ :'J- podaje ~o powszecbnej wia~omości, 

Malllhooouawiadom;ćSunoWDł Pobh.'·I,CEnia Jakoyj m a zora. N.ju~""jmi.J te w dnIU 1Jj (27) styczma 1886 
nolć m. l.odzi i oltotic, że otTzymatem'prOl1C Slanowoyeh Panów i PaDle, które roku o godzinie 11 % rana, w kan-II ••• ~ 

D:D.1s. 11 ll.si:opa.d. ... lee!!5 r..,ku 

wylł.'"' tpn.doi PIWA. bro .. u?w ~a- .e.h.~ "!O nosyó pomi.nio~ego tańca, ab~ cclaryi łódzkiego wydziału hypo
rowlch Hermana Junga w WanzaWJe.. 1'- raer.yh 110 zgtU7.ać do UplJG. w culnerol t O d t JuJiu 
Jeca)Q. sio pneto Wł$Jl:<łom S .. n""!Dy_b W-go J. Kloc, oJi .. I'iotrko ... ka, dom eczneg prze no. aryuszem. . -
KODlumentó" o .... jmtam. że ..... Jkro ob· BI .... ta. Cod,iennie o god. 2.ej po po. szem GruszczyńskIm odbędzIe SIQ 
II.Jonki p ... yj'",nJ~ w ,klad.ie moim m'· ladnio. ~ o ... nowaniem sprzeda~ nierucbomości .. tutejszeJ 

KONCERT 
TERESINY TU! i MARYI RENOIR 

lery'łi,! ,ple.c..,ycłl pod firm, " E. Slebol· Ludwik Napoleon przy uhcy AleksandrYjskIej pod N. 
n J", ohea 1',otrko"'kr.zN~':'::~lriem U.zeń Ziiberbiera b.Jettruabu teatrów 49 połoionej, obci"żooej pożyczk." 

:Sll~ty .. ~ d.o IJpr:z:ed.a.%l.1a. -w- .k.a19U- c _ :Rloh.tera_ 
~-lb-8 

Ednłund 8łopnlckl. = - 1-1 , .. r ...... kicb . towarzystwa kredytowego w snmle ----------
4Jena: anIalok 'la po ... 2 kup. GO rB. 9,500. .. 

butelka Pale·AJe. po " 10 OB'bABIIEHIE. Licytacya rOZpOCZnie SIQ od 8U-
bawankiego ~ 6 my rs. 14,250. 

2156-0 U. )\. Cy,II,e6naro IIpuCT8B8 o..lIJ- Przy8t~PUj'lcy do takowej obo-
-------------- A8 MnpoObIX'" CYll.eil l-ro IIO'rpo- wi"zaoi 84 złożyć vadium w i1o~ci 

. . KODCKal'O ORpyl'a CTe~all'1> 113.1\e6- rs. 1,900. 2209-3-2 

Zarząd drogi zelaznej 
WARSZA WSKO-TERESPOLSKlEJ I'abryta maMi tamlcn1arsnch cKin, lKlITe;!LCToylOl1\ill. B'1> rop. ,10· . 

_ni.lmoy<h, nJuWord:ich. terrdol""'1l<h .-;al1 D10 AO)lfl . ll09-A 061ol1D.l.ll· Dyrckcya towarzystwa kredytoweyo podaje do wiadomości, że od dnia 1 (13) listopada r. b_ wpro-
a.-tynf neibian. e\"'L, 'łTO 2<J OSTII()pa (10 lIosllps) fI/ja8ta Łodzi wadzony zostaje na tejże drodze zimowy rozkład jazdy podług 

TEOFILA GODECKIEGO cero 1885 rOA8 11'1> 10 ~.c. yTpa podaje do powszecbnej wiadomości, ICtórea-o pociągi pasażerskie przychodzić i odchodżić"hNl . 
• l:;J" Q 0'1> rop . .110.11311 !lO OrpO)l.08011 Yl1"~t że w cloiu 13 (25) stycznia 1886 I P' bo . . . """ą: 

~&r.Z"'-W-"'. 01no~06_0':'O . UOA1o N_ 286, 6y.a;eT'I> UpOA3Jla~·b- roku o godzinie 11 z rana, w kan.· oCJag oso • Wo-~I~JSCOW!. z powozam~ ~asy 1, !lI ~n 
______________ ClI )l,DllllUf)(OOI~'UOOTOO Dp1łH8.11;JlO- celaryi lódzkiego l. ydzialn hypo. dla . pasaźer!>w mIejscowej l bezpośredJl1eJ komnmkllcyl z 

lKlUl\Ce XalI"'Y Cyllcpaft II MomKY tecznego przed notaryuszem Kon- d. z. nad wiślańską 
M- G U T E N T A G Bay"'IUIY, aa"n101lruoll~eccll D"L )le- stantym Placheckim odb~zie si~ a) wychodzi z Warszawy (Pragi) o god. 

Jubiler Nowy-Rynek Nr. 3. Cie~Il, t.Useliuoli Mamun1l, .• raPAepo- sprzeda~ nieruchon~o~c~ tutej~zej "" bUkowa 
, 1838-0--0 611 u )l,lal<eBTOBhIX'I> cepl!\X7> II 01411- prty ulICy \VscbodoIeJ l Kamleo- rz 'chodzi d B zaś . " 

10 m_ 30 rano 
2 " 36 popoł. 
5 " 29 " ncnDoe 1~0 py~. - . Kon., na y)l.o- nej, pod Nr. 1419 położonej. obci,,- p ) o r cia ,. _ " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~IBJ1eTBOpellle npeTcu9111 IocRa IOCKO· żonej poiyczkll towarzystwa kredy- . w odwr0łn;ym kzertmku : 

TEATR VICTORIA :?;:~~:100~!!~~ ;:!a;;=~ :E?~~~~~;~:f~~~ od sn- b) ::z::z;. d;~~~Zawy (Pr!lai°) g,~, ~ 7,. H~~ł. 
y Cy.a.eCirrafo ITpllCTaaa 11 B'1> )l.eHb Przystępuj'lcy clo takowej oho- II P . . ....,- _" ". WlecZ. 

• npoAlla:1l ua dcTt ouolt. wi"zaoi slj, zlotyć vadium w i1o~ci . OCI~gl poc):tow~ . N. 3 1.4: z powoza~ .klasy I I II dla 
OKTa6pa 22 .a.nll 1885 r. rs. 6,200. 2206-3-2 pasa~(ó\.,. w mleJ~weJ 1 bezpośredl1leJ komunikacyi na 

Towarzystwo Artystów Dramatycznych 2266-1-1 l a eGcKii drogI żelazne m?sklewl!ko-brzeską i południowo· zachodnie, 
pod dyrekcn _________ .11 . oraz z powozamI klasy III wyłącznie dla pasażerów w 

eT ó~ef" Texll'. Dr M C~hn bezpośredniej komnnikacyi na d. ż. moskiewsko · brT.eską 
OB'bABIIEHIĘ. i południowo-zachodnie, również 

H )I. CYAełlnaro IIf,ul'rana (h,1I3- III P . . t b · k v. • 
We czwartek d.5 listopada 1885 AU Ml1poObLX"L Cr.a.eli -l'OlleTfaKoB. I I OClągl owarowo.osO owo-woJS owe .,g 6 l 5 z powoza-

• O C "nn'o'cil' Z Zco_g·I'conl·CY. mi wszystkich trzech klas. ABONAMENT N. 4 CK:t'0 Kpyra, "t~~aal> :l)l.eu- tU -'~v (~ lV dz V 
CKllI llillTCllbCTBylOmllt B10 rop J10 2232-6-4 ycho ą z. \ .arsza~·y (Pragi) l Brześcia, przychodzą do 

BAK ZA BAKIEM :::.~,~~ )I.~;~ o~~~~-Ob 0~:i6;~~1 ZGUBIONO ~~~!S~~.ia~r:~, ~ B~z.o~.~~aiet%~J. ~~!e~!~~ :~~)~ey. pośre· 
cero 1 5 rQAa, 8l> 10 'UlCQa:L yTpa, p b d k 
0'1> rop . .I01.311 no ~erc.1LIlHnołt yl1. D O W ÓD ' .0Clągl oso .0wo-mleJscowe : _ż. warszaws o-terespolskiej 

h k ch 
UOA'" N. 272-K. 6YJ\e'M> npoAaaaTbcR Jlu 2 11 pozostają w oozpośredmeJ komunikacyi z pociagami 

Komedya w ~ 8 ta , przez )l.lIl1lKU1tOe IUlymCCTBO, npllUaAlle. lIa zas tawiolly towar , pocztowemi d. ż. nadwiśla.llski~j na odnOdze Łuków-Iwangrócl. 
F ranciszka SchOntbana, tł. z nie· mamce )(. BOJl~y, saK.lJOQruol14eeClI Z8 Nr. 1,054/18,602, na imiQ S. . P?ciagi P?Czto":e d. ż . w~rsz~wsko- terespolakiej komnni. 

mieckiego. 81. lIo6eJrIl) lKe.n1l3110)l'1> lIlKa ... ~ npec'I> Garson na. sum~ 150 rs. Łaskawy kUJą SUl z pocIągamI kuryerskleml d_ ż . warszawsko . wiedeń-
_____________ llIam,uB~ u 30·,

7
0
48
'flU1o" lł3A~llIRXl> 11 znalazc'a. raczy takowy odnieść do skiej i bydgoskiej do Wiednia i Berlina li pociągami poczto. 

11 o~~nenlloe pyu. - Kon., na banku olski~go w Łodzi. . d ż k · k b· k· · d M' k .. 
y)l.~BJleTllOpenie Upc"l'Cu3iu ~llpM1,: p 2185-3-2 wemtl . .- dmóos lewł Sd c: lZes le hU od ? h dOS Kry, z pocIągamI __ Młody człowiek 
"rOllbA~eAep'1>" 11 Jl. PoacuCilllOMa. pacz owemi. r g_ po U IJIOW~-zac .IJIC o Ijowa i Odesy, 

poszukuje miejsca zaraz, za maga- Ormcb II Ol~~RI'y IIpOA3JlUeMIolX'1> Potrzeba oraz z pOO1ą.,o-allll osoboweml :Hi 8 l 9 d. ż. obwodowej . 
zynie~a lub subjekta w fabryce lub IIpeAMeTOn1o MOatnO pa3c'18TpIUlU·~b I d ·k ' t I k' h Pociągi towarowo-osobowo-wojskowe :\g 6 i 5 korespOńdu
~ jakIm handlu. Uferty '.'pra~za y CY)l.e(jRaro IIpucTan:l.11 010 )l.enb cze a ni OW S o ars le ia z pociągami towarowo-'osobowemi d. ż . ż<'1.biflSko - ińskie' i 

Ł6dzkiegod, pod lit H. O. OKTIICipR 22 )l.UII 1885 do lepszycb robót. K. Pulrzykowlki z poCl~ml.pocztowelm • z . po U mowo-zac odmch do Białego-
Sl ~ skłndać w redakcYI ,DZleUUlkaarDPOAalKll lin .. 1IcTt olloil. 3 na budowlane a. 2 na. "Ieblowe '.. . d ' . ł d • h. p . ~ 

2260-2-1 2257-J-1 1t3,llE6CHIA. w CZłslochowle. 2214-3-2 stokn l GraJewn. 2247- 3- 3 

BerUn . , (1~7'/. ) 
" •• • _( 166"/,,) 

I nne olem. miMU. oauk. 

" n Loudyn 
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• Łod.ri I go d zi n y i m i n n ty .... J ' ~ ,"':;;"===-..==,.-_. t,<łauo Johoianopl·.·I ___ . __ ,___ odehodl,: al6& I 7180 1121661 6,26 'I!; S "'S "g SS$!S 
, ,II. ter. J L 1

1
00
00 

,rw;.. - 4- -00.171'1, - ,60 10 J~I/, p.ychod.. , . I I · ~" ~.., -

kro ter. Sd. ,.ri-. 4 00.07 '/. - 49002'/. do Kolo .. ~k.. 4,55 8
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