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CENA OGLOSZEŃ: 

Za jedell wiersz petitem lub za jega 
miejsce: 

Zwykłe og~oszenia: za 1 raz 7 kop. 
za 2 ritzy 13 k., za 3 razy 18 k., za 4 
razy 22 1;:., za 5 razy 25 1;:., za G raz)" 

!,!il k. za więcej razy po 4 k. za każdy raz 
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Nekrologi: za każdy wiersz 12 kop. 
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Długość dnia godz. 16 m. 32. Ubyło dnia godz.- m. 10. 

ADRES TELEGRAFICZNY: 
li. -U Ł AKO"WSKI .. Ł ÓD Z. Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia.- nie 

będą zwracane. 

STAN EKONOMICZNY 
współczesnej Rumunii 
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II. 

Ansled, geologa angielskiego, możnaby w I Z powyższych tablic widzimy, iż w jednym Przemysł, jak powiedzieliśmy, znajduje 
Rumunii z korzyści~ zaj~ć się produkcy~ roku 1872 zyskała Rumunia zwyżki wywo- się na bardzo nizkim stopniu. Podajemy 
złota, srebra, rtęci, miedzi, ołowiu i siarki, zu nad przywozem 57,229,324 franków na lJoniżej wykaz zakładów przemysłowych 
s~ nawet ślady, że w starożytności wydoby- które złożyły się: Turcya, Austrya, Wło- siJorządzony w r. 1860 przez M. G. Otede
wano żelazo, miedź, srebro i złoto: co z chy i Niemcy. Tylko Francya, Anglia i rani, gdyż późniejszych danych nie posiada
resztą w obec są:siedztwa z Siedmiogrodem Rosya zdołały więcej do Rumunii dowieść my - Z opuszczeniem wliczonych tu rze-

Skarby Rumunii wziemi ukryte dale- bardzo jest prawdopodobnem. W Moł- towarów, aniżeli w:ynosiłacena wywiezionych mieślniczych zakładów jak: rzeżnie, pie
kiemi są jeszcze od należytego ich' zbada- ~awii, -yr ~ają:tku Boresz~ze~i pokład rudy pl:o~uktów, przycze~ pierwsza zarobiła. 11 karnie i t. p. jako nie kwalifikujących się 
nia i oceny. , Pomimo to produkcya w tym zelazne~ Jest dalsz~m cIą:glem. bogatych nuhon, druga praWIe 7, ostatnia ,1,8 mil. l do tego wykazu. 

pokładow austryacklch. WreSZCIe na pod- l franków. 
kierunku odbywa silil i wzrasta. Oprócz górzu karpackiem często na powierzchni War t ość Ilość robotników wyborowych glin garncarskich, z których .. 'd'" l b k' 

b·· al d . .. k fI . ZIemI znaj uJą: SIę gIpS, a a aster a ta ze Liczba i rodzaj zakładów produktów przedtniQtów 'c n k b' t 
wyra la"l- z e WIe nacz\'ma 1 a e, nal- . l k' l'"t' ł k' suro h prze-robl"onych m\)z zyz o 1e dzieci 

J'"t' J ~ węgle amIenny, 19m - l W ~a ym raJu wyc 
lepsze kamienie młyńskie zna.jduj~ się w l' d'" l > , d' b k" li lCzne z rOJe mmera ne. '1 arsenai :500,000 73,224 280 
obwo Zle otuszańs 1m -w yrlen; wapno Przemysł fabryczny Rumunii znajduje 4 kopalnie soli . 1,304,561 3,965,090 1,071 

79 

wypalają: we wszystkich prawie okolicach . . l' . ł d 23 innych kopalni.. 1439.1 67,750 2J7 
k· h N' .'" - d kt' SIę w stame (Zleclństwa a przemys orri.o- 463 wapnia,rki 51,'8~20 ]39930 608 górs lC. aJwazmeJszeml pro u alUl są: "d t b' d . , 

f k 1 bfi wy raczej upa a, nawe OWlem prze m1O": 226 cegielni 111,728 625,203 1,121 
obecnie sól i na ta, tóryc lOtOŚĆ jest ty wyrobu domowego sprowadzane bywają 621 garncarni 32,230 112,873 782 541 

28 
54 
20 
29 ba.rdzo znaczna. Pomimo obfitości źródeł z zagral1icy. Rumup.ia, z natllry bogata, nie 4 fabryki sukna. 200,000 498,740 104 

słonych, nie bywają: one eksploatowane, pro- znajduje się jeszcze wstanie konieczności i6~ ~~:~t~: '. 599,240 855,160 468 
75 
13 

dukowaną bywa jedynie sól krystaliczna 1 d' . b' d . ' 1- 334,338 851,294 884 
k l K l · t Okn roz)u zema u Sle le 1'0 zmnego przemys:lu, 233 garbarnie. . . . . 705,596 923,402 516 

opa na.' opa me są: cz ery: a w gdyż nadmiar produktów surowych umo- 1-i5 fabryk świec i mydła 2,151,442 2,817,708 364 
3 

41 
Ul9 

1 
13 

13 
13 

obwodzie bakeńskilll dostarcza soli twardejżebnia jej nabywanie potrzebnych przedmio- 220,; sera. . . . 352,547 390,462 784 
blyszczą:cej, Slanikwpl'ahowskim, pil;)knej tów z zagranicy, gdzie robotnik t~ńszy i 1 !~~ 'ci .brahy 69,043 190,230 217 

187 
10.1, 
166 białej, rfelega -wtyn~-że obwodzie szaro czar- wprawniejszy taniej je może wyprodukowac, 6;771 ~~~nó~ : : • 4g;~~:~~ 9,070,406 5,465 

niawej a Oknele'<l\IJRre w walczańskim, ZInię- cło zaś od wartości pobierane (71/2%) jest 58 olejarni . . 490,270 56'ii~:~~~ 9,~g~ 83 
33 

82 
22 
8 szanej Z .glin~ •. Ogólna produkcya wynosi- ogólnem i nie skierowane do protekcyjnej 72 browary. '. . . - . 326,775 799,870 302 

, la W T. 186250,4:33 kilogramów, w roku- presyi, na przemysł. Pomimo, że Rumu_ 24 drukarnie i litografie. 179,858 317,308 146 - 17 
2 

1872 83 tysil;)cy kil. Na miejscu fprzeda-· ' d k' d' t d . t- 53 inne fabryki . .,.. 1,394,853 2,453,308 693 c 116 35 
. 100 kil. J::: AJ::: IQ f' 1.1. .;1, ma sprowa zawszyst le prze mlD y O uży , 11,630 zakla:dówprzemyslow}"ch ;;5u'i"'r.,-;::;5~:;;:18f-;,2~9:;;-6-~8""2~0";'4-;<0:';9~15=--""'2"'"3"""29~-:"-"""'1:-1:-4'""8--8'~ 
Ją:, " .' POVt"""-'-'- " r., po SJ.\.,l.ępaili;t 1m ja;k ubranie, meble 'i t .. p. z--zagranicy,. . ,- , , t:!. " 
7-23,80 fr. Wywóz odbywa si~ do Buł- mimo to zwyżka jest po strońie wywozu. 
garyi, Serbii, liosyi i wynosił w r. 1862 I tak w roku 1872 wynosił: 
14 milionów a w 1873 30 milionów kil. Eks
ploatacya odbywa sil;) na rachunek: skarbu 
L przynosi dochodu rocznego 21

/ 2-5 milio
nów. 
, Produkcya nafty Tozpoczęła się z roku 

1860 i obejmuje obwody. dymbowski, pra
hówski, buzenski, runnik-saratski i baken
ski. Począ,tkowo mając ogromny zbyt za 
granicę: wOdesie, Konsiantynopol~, :Mar-· 
sylii i Wiedniu, sprzedawaną: była Jako su
rowa po 7 fr. 80 c. za hektolitr i pro
dukcya jej dos~ęg-l.a V! r. 1~67. do 3,467 tys. 
franków. Z pOJawlelllem SIl;) Jednak na ryn
kachnafty amerykańskiej nie mogła wytrzy
mać z nią, konkurenyi z powodu gorszych 
sposobów wydob~wania i utrudnionych .środ
ków komunikaCYJnych. Spadlaw cemena 
4 fr; a produkcya jej w roku 1871 wynosiła 
tylko 1,866 tys. hektoLWedług poszukiwań 
pana. Hanon chemika belgijskiego i dora 

Wywóz: 
do Turcyi za fr. 
II Austryi" " 
"Francyi "" 
"Anglii " " 
"Rosyi " " 
"Włoch " " 
" Niemiec i inn. " 

Suma. 

Przywóz: 

28,976,300 
• 81,688,383 

14,696,930 
14,132,375 

2,092,149 
2,053,707 

• 24,425,458 

166,557,1-04: 

z Tllrcyi za. fr. 17,727,085 
"Austryi'l 'l 38,773,290 

. "Francyi'l " 15,632,645 
" Ańglii " " •. 21,379,422 
1) Rosyi " " 3,830 j580 
" Włoch II II 478,658 
II Niemiec i inn. " 11,506,100 

~~~~~~~---
Suma •.. 109,327,780 

Wil;)ksza, część ty{lh zakładów przemysło-! dostała też oderwanę krótką: linię od Ozer
'wych 'zaledwie zasługuje na to miano: gdyż nowody nad Dunajem do Kiustendże nad 
np. garbarnie polega:ią n~jczęsciej na wy-! morzem. . 
kręcan.iu ~kór a olejarn.i~ s.ą: .to zakłady' Z komunikacyj wodnych Rumunia posia
?dpOWladaJące n~~zym Ill1eJskull 1 t. d.Zwa- da przedewszystkiem Dunaj. Droga ta 
zywszyzresztą;, IŻ wykaz ten. SpOl:Z/lidzony znakomita· zresztą, przedstawia tę l1iedo
~ostal przecl 24 la.ty, warto~ćJe{?o Jest bar- godność, że leży na skraju państwa a nadto, 
dzo n~alą:.a podaJemy. go. Jedyllle dla wy- że gdyby Europa nie przyjęła na siebie 
kaza~a kIerunku,.w Jakl~ przemysł Ru- utrzymania ujścia sulińskiego przyznanego 
~un~ldotY~h.czas SIę rozw~Jał: Dla dopeł- Rumunii na kongresie berlińskim, byłby 
llle~~ całos~l obraz~ nalezy Jeszcze . wsp~- Dunaj bardzo wielkim dla niej ciężarem. 
~mec l)okrotce o srodka:ch kOD~ulll~acyl, Z innych rzek, Bystrzycą i Seratem spła 
mstytucyach kredytowych 1 szkóllllctwle. wianie drzewa możliwem jest przy wielkiej 

Szosy posiada Rumunia 6,600 kilome- tylko wodzie. Po Prucie mogą kursować 
trów. Łączą; one wszystkie ważniejsze miasta statki dopiero od Sknlan i nie w każdej 
między sobą i dzielą się na narodowe i porze roku,-a odbywają się studya nad ko
departamentalne. Długość dróg żelaznych rytem Aluty i Szyla. 
wynosiła w 1875 r; 1,233 kilometry; prze- Sieć telegrafów dziś już dość znaczna 
rzynają one kraj cały łączą:c główne miasta zwiększa sil;) z każclym rokiem. W r. 1872 
z kolejami ościennych pallstw i portami. wyprawiono depesz 845,264, już 1873 roku 
Z chwilą, przyłl1czenia Dobruczy, Rumunia 11,061,243. 

i wśród najwil;)kszej spiekoty słonecznej, kre- łać z poetą:: "ach elesz CZU, kropelkI;) choć I ta wyda sil;) panu Łukowiczowi zbyteczną: 
. ślę dzisiejszy referat tygodniowy. dżdżu!" może raz pożegnawszy Łódź, uniesie ze· so 

Z TYGOD::NIA -Spodziewaciesi~ niezawodnie łaskawi Jeżeli już nie ella siebie pragną:łbym bą wcale niemiłe o nas wspomnienie - w 
. czytelnicy, że przedewszystkie~ wystos~ję powiewu chłodniejszych wiatrów, to przy- każdym atoli razie niechaj uwierzy, że te 

-0- pożegnalne słowo dla opuszczaJą:cego mm- najmniej przezwzglą.d na goszczący w małą: radę podyktowata mi tylko życz1i: 
Rady przyjacielskie. - Przeciw wodzie. - Upały i sto nasze, pana Stefana Kossutha." Tego nliasteczku naszem-.JJalet -pana Łukowicza wość. 
balet pana Lukowiczą. - Ciężka chw~la i mała"ra. nie uczynię, choćby tylko z, tej p;os~eJ 'prz,y- wyrywa sil;) mimowoli to życzenie. Wiele Ohciałbym rad uwierzyć,że równą: ży 
do. na prz)'szłoŚć. - ZyczUwość i ,,:Nadestane"wo. czyny, że nie ma :Qowodu zegnac k~erow:l1- bmviem osób nie podąża do teatru "Victo- czliwością kierował się także jakiś p. A 
~~rze[z~~ar~~śó, t~hole:at[, n~~z i1~~i~et sani. l ka pisma wtedy, kiedy on nasze pIsmo J~- ria" jedynie z obawy upału. A przecież w "Lodzer Zeitung," chciałbym zastosować 

tarny. szcze wil;)kszą: opieką, acz z -daleka, będZIe warto popatrzeć na dziarskiego mazura, sill do jego nauczki, chciałbym wreszcie od 
otaczać. "Wil;)c może dać szczegółowsze krakowiaka lub czardasza, tańczonego przez wołać w imieniu codziennego kronikarza 

Strofował. mnie już kilkakrotnie jeden sprawozdanie z obiadu, danego na cześć dobrych tancerzy i ponlltne tancerki. wiadomość o złodziejach na pensyi pani 
z moich "serdecznych" przyjaciół za to, że tego męża, lub może streścić mowy, o któ-Nie wszczególną też wybrał się do nas p. T. S., gdybym istotnie wiedział, o co temu 
każdą: tygodniową: pogadankę nawiązujl;) na rych tylko lekko llapomknął "Dziennik." Łukowicz porl;); zewsząd słyszeć tylko mo- panu wJ:aściwie chodzi. Napróżno jednak 
pogodzie; twierdzi on nawet, że to "nie- I to nie. O sztuce kulinarnej słabe _tylko żna skargi, utyskiwania "na ciężkie czas. y," I odczytuję po raz d.ziesią:ty "N ad, esłane," na 
przyzwoicie", "po staroświecku" i że już t~- mam pojęcie, zaś w stenografo,vanil}- n~e ci znów, którzy nie mogą; jęków ze siebie próżno staram sill wniknąć w głąb myśli 
raz w "żadnem }J1'Zyzwoitelll towarzystwIe jestem zbyt biegły i nie mógłbym Wlerllle wydawać na ten temat, wyjechali do wód; światłego pana A. JJi01'8 antiquo przezna
frazesy te nie uchodzą." Ubodło mnie to przytoczyć końcowych przemówień. Może rejenci i prawnicy przed 14 lil)ca ani ma- czam leonźtL z 1'Zfjdem temu, kto lepiej ode
ogromniej gdyby to było tylko zdanie mo- to i lepiej. Ażeby jednak nie zawieść TZyĆ nie mog~ o wolnym wieczorze, a zło- mnie pojmie i zrozumie słowa nadsytajf[ce
jego przyjaciela, z pewnością nie~ielebym wszystkich oczekiwań wspominam, że na~ ta młódź przepadła bez wieści. Ci, któ- go sprostowanie do "Lodzer Zeitung." 
sobie z niego robił, ale zapati'ywallla te po- strój biesiadników był poważny, ę;odny l rzy pl.'zed ro~~el~l jeszcz~~ie żałowali ~a "ęą:dzisz,zapewn~, łaskawy czytelniku, że le
dzielali podobno w którejś cukierni pano- że wszyscy opuszczali salę pod siInem i nie- szampana, dZISIaJ skrzętllle SIę obrachOWUją PleJby moze było me wspominać nawet na tem 
wie X i Y, więc jakże nie zastosować się zatartem wrażeruem. i dobrze Sill wprzódy namyślą, zanim wy- miejscu o "nadesłanem," może lepiej by by 
do tak światłych uwag. Ażeby nie ścią;- Mimo, że dla uczty otwarto gościnnie sze- dadzą: dwa ruble za krzesło. Dodajmy do:l:o nie brać w rachubę tego pisma 
gnąć na siebie 'po raz wtóry podobnego rokie podwoje gmachu Towarzystwa kredy- tego jeszcz~str~szny up~ł, a osiągniemy ,:pziennik'~ zbyt poważne m~ do spełnie 
gniewu chciałem już nawet wyjechać na towego, to jednak uczuwac sili! dawało w łatwe rozvną;zame zagadkI, dla czege balet ma zadame, aby o podobnej blachostce 
caly tidzień na· Baluty, cóż kiedy odwio- sali rozpan08zone gorąco, trapiące nas od wśród pustej odbywa się sali. Może pan mógł się rozwodzić. Ponieważ jednakże 
dlo mnie od tego zamiaru poczucie obo- dni kilku. Już bo też jest kapryśną: aura Łukowicz zimą: zawita, do nas, a wówczas :ue mogl;) tego inaczej przyjąć, jak tylko 
wiazku.1\f6wi lil wyi'aźnie obowi~zku, bo tegoroczna. Jeszcze przed dwoma tygo- ~apewne ~ep~zy okaże Sl~ rezultat. }V ~a- J~ko wyraz ~osobliwszej niechęci i ponieważ 
za - taki uważam wypełnianie zobowiązań dniami wyglądaliśmy z upragnieniem ~ni zdym raZIe J.est to .nowasć dla ~OdZl, a Ja- me mogę ze zasady lekceważyć :żadnego 
raz wziętych na swoje~ barki. Nie zważa- cieplejszych, jeszcze przed dwoma tygodma- ko t~ka powmna nlleć powodzeme - ale w głosu, przeto poświęcam elukubracyi pa
ją:c więc na żadne _przeciwne glosy,. na ~a: mi zawodziliśmy na temat "gdzież lato?" - prZYjaźniejszych dla wszystkich warunkach. na A. kilka słów odpowiedzi. 
dne-nawó-lywania serdecznych lub mmeJ aliści dzisiaj zmęczeni, znużeni dostatkiem l Dziś zabrakło nawet .humoru na podziwia- --Wiadomo wam łaskawi czytelnicy 
serdecznyrhprzyjaciółlbior~ pióro do r~ki promieni slonecznychl chcielibyśmy .zawo· nie choreograficznej sztuki. Może uwaga że "Dziennik" naszIoile możel sumie~ 
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. . k' '] 1 ( ) Do tutejszego Towarzystwa Kredytowe-

Poczta urządzona na wzór austryackicj, c1ziewcz!!Ł, czyli że wypadało na 100 miesz-l fabrycznego, f~hrykanCl UCle -aJ~ SI.ę ~ o ~a- go -;adeszły z Warszawy biusty zmarłych 

ik;2 o~~;;;~:io~~ę WS:~~:f.l~i1~kraj~Y lt~~~~ ;t~J;ó~le~/:;ta~~~~h. prawie 2 uczni w szko- ~~;~~i:j~!t ;:;~e a~~~~~':~~;~[. ~rz;s~~t: pierw,sz~~~ p[e~~~~t:l:e~c:Jzo:'~ieg~a~~ol; 
3,029,355, zagranicę 516,633, rekomendown- uym ruchu handlowym. Pozyskallle t~ dlO-1 Sched Ibl d S r Biusty te artystycz-

l 2 k k ' 940057 O'[L otówki J'est dla fabrykanta zawsze tyl- Fel' ynan a Zimma.. ' 
nyc l 1,9 ,~9H, ,pacze w 'raJu ~' , ROZPORZĄDZENIA RZĄDOWE. k~ g ółśrodkiem ad Ż hank nie nabywa to- I nie wykonane z marmuru ,bIałego P!ze.z ar-
wartośCi lo4,4b3,409 fr. OtrzYlllano z zagra- wal~ lecz zali~~z~ y zaledwie polow~ ceny I tystę rzeźbi~r~a p. Andrzeja PruszYD?k18g~ 
nicy zwycz~jny~h listów 598,483" rekolllen- .. Nauczyciele średnich l.akładów naukowych rz'!- r nk~we', a w obec tego objaśnienie "Dnie-I, ustawione JUz, z~s~ały, na marmurowyc 
dowanych ,4,760, paczek z zagramcy 23,391 \ do\~ych z rozporz;;uzenin. właściwej wladzr otrzy- "!III'ka" Jże instytucye kredytowe nie są 0- konsolach w wlel.kl~J sah TowlarzYSstwhll:'bOl so
wartość 53,75li,477 fr. Transito paczek 950 mywaii 'b!Jdl,l :II funduszów specyalnych wymigl"odze- ", " , 'l' , bl" l'tretoWl S p. Karo a c el era, 
wartości 1,481,714 fr. nin :<la prz~glądanie pra~ piśmiennych, składanych twierane dla realIzacYI towarow, naJ epleJ lWIe 1)0 " 'd b' , 

Kredyt znaj' dował sit> In'zez długi czas pr~()z UCzrllow na eg7.alllmach ostatecznych, udawadnia jeo-o niekompetency~ w tej kwe-! wszyscy przyznają nad,zwyczaJne PtO o lenswo 
'" S'tyl'.1I Q I i subtelne pochwyc.en.le wyra. zu warzy. , 

w r\;ku greków, ormian i żydów. ,y roku N l d d 
]872 zawiązało się pierwsze towarzystwo PRZEMYSŁ I HANDEL Fabryk funkcyonuje w Oesar;;twie i Kl'Ó-1 (-) Ruch w tan!eJ k~chnt r. 0, ma 
akcyjne: "Stowll,rz. Kred. Ziemskiego" na • ' lestwie, według obliczeń statystyki urz~do-; 29 czer\,!"ca do dUla 4 hpca wł~czme., 'V 
wzór istniej l1cego we Francyi "et/di! (on- , -- , wej, 167 wyrabiaj~cych powozy, bryczki i tygodniu sp~awo~dawczym wy~ano ,o,?ołem 
l'ia". Opit>l'lt Hi\) ono na r\)kojllli zbioro- - :r,omaszow. Czy~amy w "GazeCIe Ha~- w ogóle pojazdy. Produkcya tych z?,k!a- 21~5 porcYJ obIadowych. MIanowIcle, w 
wPj, pożycza 110 pololcy wartości maj~tków tlIowej': F,abrykancr tOlllas~owscr, ],~o- dów, zatrudniających 2,840-tu robotUlk~w, dm,u 29 czerwca 3~6 p., 30 czer~. 329 p., 
nIt 7% , Li/ity tego towarzystwa stoją wy- rz! wYHta,rah S!ę o otw?rzeme w ~ch ,mw- wynosi rocznie 1,812,0?0 rs. ~. zag~amc'y ~ hp?a 320 p., 2 .hp. 370 p., 3 hp. 360 p. 
soko,' co obniża l'topę procentową. Na po-' ŚCle O(~dZIału banku pa:nstwn, - meIlulego dowóz powozów stale SIę zmmeJsza l dZIś l 4 IIp, 480 P~~cYJ' . .' ' 
dobnych warunkach udziela pożyczek na I ~oznah, za~o<l~. O(~dZlał ten dotJ:chcz~s nie p1 zechodzi sumy 750 000 rs. rocznie. Na rzecz teJze kuchlll złozyli w, dmlf 29 
domy "StOWlll'ą/SUlli{! grltn/olN' miejskie I ht~ralllle Ill? me robI. ,,'Varszawskl D,me- Z fabrycznego miasta' Chemniłz w Kró- czew. pani KO,nińska 2 ~s,' ,p. Hlrschberg 
bu!rart'.y:l'lrie". Obszerniejszy zakres dzia- wmk~' skargl na bezcz,ynn?ść t?g~ oduz~ału lesłwie saskiem nadeszła podobno do Ber- ml. rs. l! W ~m~ 30 1Pam Pltnkfuns rRs'e'~ii!h 
łania rozwinęło 8towarzYNll'1lie finansowe UZIlaJe za be~zasadn~ l twwrdzl, ze rO~1 on lina prośba od fabrykantów którzy w 0- Lud. ,VIIczynskI rs. ,p. S e a , 
7'.U.lJIUli.YkiP: pożycza bowiem pieni~dzy 1)[1 wszystko co Jest, w J~go, mocy, w granICach wym okręgu w 470 fab~'ykach zatru- rs: 1, p. Sam. Landa~ mł. ~'s. 3, p. -! uhan 
('cle publiczn<" nit budowę dróg, udziela us~awy., \Y wy~lCzen~u Jednak . tyC~l opera- dniają 30,000 robotników (razem mniej wię- BIrnbaum rs. 1, w ~mu l, hpc~ I?alll Ro
pożyczek miejskich, zakłada kasy emerytalne cYJ, ktore o~dzl.ałowl t~lllas.z0wskIe.mu Sili cej 61,000 osób) i domagaji1 się, aby no- senblatt rs. l, ~ dnm 2 IIp. ~ozefa Rosen
itd. Założone jest OIlO na akcyach, których ~ozwolone, WIUZIłl!y dowod, ,ze oddZiał ten, we otworzono im kraje, gdzieby mogli zby- blat,t rs. 1" pam GuUroann IS. 2, k~p. ,50, 
jost 24,000 na sumę zakładową 12,000,000 Jak Ilotyehc:.ms, .nIC zgoła me ma ~o. robo- wać swoje wyroby. Fabrykanci zwracają pam :rvr. LlC~tenfeld rs. ,l, w dnIU, :3 hpca 
"fr. 'V r. 1873 towarzystwo to otrzymało ty w Tomas~ow~e. ,Cały ~en .1)~,W1em, sze- uwagę, że konkurencya z AnglilJl i Holan- St. Sllberstem rs. 3, pam J: MO~IZ rs. l! 
8% i 7% dywidendy czyli 15%. Oprócz :eg oper~cYJ, JakIe "I?lll~wmk . wylIcza, dy~ o tyle im jest utrudnioną, że wyroby p. S. ,Rosenblatt rB. 1, w ~mu 4 hp~a pam 
tego znajduj!! się w Bukareszcie, J assach, jak: wyllllal!a grub~ch blletow kredyt,owy?h swoje muszą posyłać do Anglii: zk~d do- E. Glllsberp rs, ~, p. J. PIOtrkowski rs. 3. 
Pilltrze: Rymniku i innych miastach Sto- na drobne l nawzajem, sta~ych, papl.erk?w piero na angielskich statkach dostać si~ Razel!l złoz?no lS. 28 kop: 5~ .• 
warzyszenia wzajemnego kredytu, będą,ce na now:e - wypłaty kuponow 1 kapItało w mogą do Chin. Jasna rzecz, że przemy- , Dyzur d,zIennJ: w tygod~nu blezącym prz!
zarazem kasami oszczędności. 11a l(a?-Iery procentowe wylo,-;owaI~e, skup slowcy mieliby znaczny zysk, gdyby mogli Jęły: w: dnIU 6 hpc~ pame: !. Ra~papOl t, 

Co 110 szk0lnicŁwa wreszcie daje Rumunia pał IUel?W wylos~l'vbanych przed \erm~nen~ v:'Y,- wyroby swoje wprost z niemieckich portów M. Prlllz, St, Gallmek, LeWIcka, t:lzancer, 
piękny przykład wielkiej staranności O P aty l tym po o ne a llawe n aJwazlll eJ- " d k " k' h t r ' W Brornberg' w dniu 7 lipca panie' A 
ukształcenie swych obywateli. W roku sze z tych bagatelnych operacyj - wyda- :vywozlc o raJow za~nors lC , a o l mu!! hl' p, k i Z nd Ma 'ko icz J F~aen~ 

'l d k' . bl' wanie pożyczek 11a zastaw !l'tl)ierów pro- Jest kwestya, czy Wl~kszy ten zarobek .. russa, k' ~~ , dJ · w8 l" . " 1875 wynOSI y wy !tt l na OŚWIatę pu JCZ- , '. h ~b ś' t lk ł ł d ki keI S. Lew -OWICZ' w mu lpca pame: 
Ul! 4,892,922 fr. co wynosi przeszło franka ce

I
J1towych -: lklloże llhlleć kPe:Vtn~, zn~czk~l11e cszeo~i ~obPoOtnf~o~,,?l '~T o,TTe's:Vtl}a)l~awzm~O'ł sf; D. 'Dobranicka, Rothbard, Breschel, E. G. 

l ł F t 'd ł ty ko W ogms u ruc u apI a:lOW Ja lem ' n. ty 'v b ", K II P l H ·1 ' 
Ol g OW):. ,rancya w ~ ym CzaSie wy a a ,'b'..' d 'b' lo' , przemysł znacznie w skutek ceł ochron- Bnsch, ~I.. e er, aD:' eymann; w ( um 
malu WlęceJ bo l fr 06 cent a 'Vłochy Tomal:izow ynaJmmeJ mg y me yi. l me ł l b t ' k" d 'ś .. 9 lipca pam6" B L FrIschman A Freuud 

l<k 71 t • . R .' < - ',1 2 J'est Dla ogniska fabrycznego poż!!dane s~ nyc l,a e 1'0 o mcy narze aJą, ze ZI mUlej .' ... , ' : d' k' 
ty . o cen ymow. u.llluma pOSl!1ua d: l- b k . kk}' więcej to samo pobieraja co W czasie bie- S. LlChtenfeld, M, Pmkus, J. Ml~ rzyc a; 
umwersytety w BukareSZCie o 4 wydzmłach: ,wIe ty ko, opera,cye an owe. s up we ~ l d 'k ' "' w dniu 10 lipca panie: BadiOl'owa ,V. 
litera?kim, nauk ścisłych~ prawI!Y!u i le- l ,,:ydawame, P?zyc.zek na towar~.. Oble- Y Wlę szeJ. Prussak, Banuasch, N. Danziger, Linden-
karskull - wraz z szkołą farmacyl 1 szkołą dw:e te Op~Iac'y~ me s~ :u~tawą fila bank~ iii Petersburg. Departament prumysłu i handlu obli- feld' w dniu 11 lipca panie: Szykiera M. 
i1IlIikacyjnl!l dróg i mostów. Uniwersytet pi1~stwll: o,~J~te, Jak obJasn,:a ,,\Varszawsk~ cza, iż w Cesarstwie rosyjskiem zajmuje sill dro- A, \Viener, 'Wiślicka, J. Rosen, 'Vage
w .Tassach lila 3 wydziały: literacki nauk Dmewmk., Dla rozpocz~cla skupu .w~ksh bnym przemysłem ogółem 12 milionów mieszkall- meister Lubawska. 
ściSłych i llrawnv Szkoła wOJ' skowa dzieli potrzebną, Jest specyalna decyzya lllllllstra ców, w tej liczbie [) mi!ionó\y w guberniach środ- (.)' M t k t k - l' 
'" • J' , ii'" d b' d h kowvch - os e rvnsz o owy na rogu u IC 
się na trzy rodzaje: szkołę kadetów, szko- nansow, I?oprze zona ~e. ramem any~ -' , '. J,.', , 

ł· t l .,.. . .' k" kI' b'cz"cych Sl'" potrzeb nueJscowych kUI)COW Pożar, Z Parnawy donoszą o pożurze, który PołudmoweJ 1 PIOtlkowskleJ domaga SI~ 
t> ar ',Y ervI l lll:tymery'I l sz Oi~ !twa eryl;.J 't ," , ,. w pobll'zkl'm Barle·nsl'e l' c ,t skI d l S ł ' B ,. t t 'h d' h .. , f ~ ,'~ 41 "291 l fabrvkantów lO· warunkach, na JaklCh mo- zn sz Zl' a Y nu. P 0- naprawy. yi. on, w o~ a lll? ~l1ac ,po-

ma plO e,OlO\ , uczmow, . f ' 1 k· n~ło 2,500 berkowców na sum\j 175,000 rubli. wodem uszkodzema C1ąła l sukJen kilku ,y zakresie edukacyi średniej, liczyła ze byc skup .wekslI (O ?nywany., Wytw6rcl.ośc spirytusu w Austryi i W\)!,'Tzech. mieszkailCów tute'sz ch 
Rumunia w roku 1873 gimnazyów 4 klaso- ,Na zebrame t~ch, WIadomOŚCI P?trzeba 'yY ~ampanii z r~ku 1882/83 wytworzono w,Au~tryi ,J Y '. ' 
wyeh 14 liceó" 7-0 klasowych 7 seminaryów me małego czasu 1 merzadko lat kIlka na l,~'ęgrzech Ok~\Vlty 141,1~2J941l hl%, czyh wl\)cej (-) Mniemane udrtlczema. Do uzasadmo-
duchow~ych 8 i szkól żefiskicł~ 5 _ profe- to upływa. "Dniewnik" zapewnia, że ta m~, IV ka~paIl11 p~~rzedIl1eJ o 1,034,1ló,l h1%. l'rz~- nych częstokroć skarg małoletnich na nie-
sorów 319, uczniów 5,:395. Nadto do tego szcz~śliwa ,~hwila~~a . Tomasz?w~ wyj~tko-, ~~~i~~ IVwll:~:r~08~yt~;~r~~~~t:f; z~~~f~j~~lt~~ec~ ~udzkość opiefmnów, służyć może nast~pu
zakre"iu zaliczyć należy 7 szkól normalnych wo Jes~ ł~hzs~ą" lllZ zwykle l z~ w prz~- opodatkowania spirytusu osiągn~ty Austrya i WIl- Jący fakt Jako pewn~ -,~Jlelldelł.'" w odwro,t
dla nauczycieli szkól początkowych z 66 szlym JUz mIeSIącu prawdopodobme nadeJ- gry dochodu 15,51l1,:!21 fi. Od tego należy jednak nym duchu. Donoslhsmy me dawno, ze 
nauczycieltni i 367 uczniami szkól handJo- dzie. Co zaś do wydawania pożyczek na odliczy? ulgi w opodatkowaniu gOrJlel,ui miejski~~ pewien chłopak kilkonastoletni zaskarżył 

.' " ,t t ' t D' 'k" t w suulle 586,209 tł, Czynnych gorzelm w ostatmeJ hl b d . ( d ik ) d ~ d wyeh 4: w BukareszcIe, Gałaczu Brajle zas aw owarow, -, egC! ,,, !newlll ,sa- kn.mp!mii byto w Austryi 24,854 na Wllgrzcch swe,go, C, e o a'Yc,~ ,o~ro 11 a . o w~a zy 
1 Pjesztach~!lauczy~ll'li 30 ucznió:v, 300, ~owczo wyrzec ,Sl~ radZI. NIe rOZl111Uemy 8G,W.!" uhyto wille. 61;1-, odnośnie. 3,595. ,?orzelni pol~cYJneJ O pobiCie l ~e s]?rawę ,t~ o(lda~a 
szkół sztuk 1 rzeIlllosł' 3, naUCZyCiel! 24, Jednak, moty~ow, .prz:ytoczonzch przez ;:ę optu~aJ'łcych od, \y~~ln pod~tek wl\lks~y mz 20,OOU polIcya do s~du. DOWlad,uJemy Slę obecme 
uczni 114. Szkoła rolnicza i ogrodnicza gazetę 1 wnOSImy, ze. me, p,?chod~ą od o~ob li, hyto w Austlyl v9, na \\ ęgrzech <lo. z do~hodzen~a s!!~lowego, ze poszkodowanyIl~ 
w Ferestrell pod Bukaresztem: nauczycieli ko~n~etentnych. "Dmewmk b?Wlem twwr- Kopa~nia, w wulkan~e. Towarzystwo północno- W tej spraWIe me był chłopak ale raczej 
]0 uczniów 125 _ szkoła konstrukcyi ma- dZl, ze w obec obecnego zastoju handlowe- amerykalukle nabyło medawno pokłady siarki na- chlebodawca. Chłopak o którym mowa, 
chin rollliczvch w J·assach: uczniów 50. go i w obec znacznych zapasów towaru w g:oma~zone w ~ratel'ze Popocatepetlu pod Mllksy- posuwa! zuchwałość swoi A wobec chle,b. o-

J klem l zacz\)lo Je eksploatowa6. Obecnie pracuj'ł 'ol ł: 
Konserwatorya muzyczne 2: w Bukal'cszcie i fabrycznych składach tomaszowskich, o za- nad wykopa.uiem tunelu prZbZ ściany krateru, któ- dawcy do ostateczności. Za otrzymaną na 
.Tass.'l.ch, nauczycieli 1H, uczni 78 - szkół staw.ie, towarów n~yąeć lla,!et nie można, -- ry ma. być potl!czony ze stacy~ Morelos. Roczna przy~~d ?~g~nę od żony jego, porwał się 
llztuk pil;]knych 2, także w Bukareszcie i z tej. Ja~oby, racyl, z~ wkr?tce bank, mogł- produkcya obliczona jest tymczasowo na 50,000 do bICIa, Jej l ,poszarpał na niej ubranie. 

} . b - d tk h t tonn nle jest nadzieja, że sill ona według potrzeby ° d k ł l ' 
.~assac I: n,auczycI~li 22, uczni 52. Szkoła y ~lę u~rzec w 'pOSła ,am~ wszY,s IC ~- pOI'.:i~kszy. Nizkai tak cena siarki obniży si\) zna- gro m :vynl1erzy mu parę p ag ,pasem 
weterynaryl, uczmów 22; szkola specyalna w~row, zadnego hteral11le me maJą,cych uJ- c~ll1e w s~~tek tego, a najwi!Jcej straci na tem gumowym l to było powodem skargI. Po-
nauczania średniego - uczni 15. Ogółem I śCla. 'l'ymcza.solll k~żdemu obeznanemu z SIarka sycyliJska, do?no .ojciec chłopaka podziękował ogro-
(>dukacya średnia liczy szkól 22, nauczycieli praktykt!, handlowtł l ballkowllI aż nadto dmk,owl za doraźne ukaranie zuchwalca i 
I7l, uczni 1,338. Wreszcie każde miasto i dobrze ~vladomo, że kredyt na za~taw to- Kronika Łódzka. prOSIł o przyj~cie go napowrót na pra-
miasteczko posiada szkółki początkowe i w~rów Jest pożądanl ~ylko w ~aklCh ."ł~- ktykę· 
nie mało jest gmin wiejskich posiadających ś~lle warunkach, w Jaklch obecme znajdUje (--) Balet. Dziś ostatnie przedstawienie 
TI)wnież ,takowe tak, że W . r?k~t 1873 SIę przemysł tOl!lasz?wski, to jest wówczas (-:-;/ Dar d~a .cerkwi. "Warszawski D'!ie- towarzystwa baletowego p. Łukowicza. Skła-
było szkolek początkowych IllII'JsklCh 246 gdy nllwomadzlły Sly w .fabrykach . z~acz~e wmk dOllOSI, ze no~owybudowana cerkIew da się ono z baletu w 3 aktach p. t. "Stach 
(l.3? ~lla chłopców i 110 dla dziewc:ząt) I zapasy l ,gdy ~~ wIdokl, ż~ zmmeJszeme I p:awosł~wIlR; ~ Łodzl, otrzymała. w lmie- i Zośka" i kilku tańców narodowych do
wIeJsk:ch 1,975 (1871, dla. chłopców ~ 84 produkcYI pomimo to Ill~ Jest .potrzebne., n~u, NaJJaśUl~Jszego Pana ofiarowany. dla danych na zakończenie wieczoru i zarazem 
dla. dZlewcząt) - UCZUl ogolem 82,140 a ,'Wówczas to dla o~rzymaUla kapltR;łu obro- i meJ dar,złozony z kompletnego garmturu cyklu przedstawień w mieście naszem Po
w tej liczbie 70,409 chłopców i l1,73H towego, w celu me powstrzylllamu. ruchu I srebrnych, pozłacanych naczyń mszalnych. cz!!te~ przedstawienia o godzinie pól d~ dzie-

WIąteJ. 

nie zapisuje wszelkie nieprawości, notuje mu dwóch arcyważuych wypadków, trudno 
wszelkie kradzieże i zbrodnie. Dotąd ni- nie wprowadzić do tej pogadanki l) wody, 
komu na myśl nawet nic przyszło robie: z jaka szerokieuli struga.mi rozlała się po 
t('go pismu jakikolwiek zarzut. Aż oto po- łąkach i polach i iprzesiąknęła nawet nie
ja,wia się nagle w "IJodzer Zeitung" ja- które dzienniki, 2) cholery, o której coraz 
kiś pan A. i powiada ni ztąd, ni zo~ cichsze nadchodzą wieści. Co do pierwszej, 
wl1d, że utrzymywanie takiej rubryki "jest to "Dziennik" nasz wyst!łpił już przed kil
wyrazem jedynie złej woli oraz zupełnego ku dniami z odezwą o gromadzenie składek 
lekceważenia cudzego spokoju i opinii". na rzecz dotkniętych straszliw~ klęską po
Spok(}j, jak spokój-ten każdemu jest dro- wodzi; pani Marrene barwnie przedstawi
gi, nawet zlodziejowi,-ale co t~ ma do czy- la cał!k doniosłość tego wypadku. Cóż więc 
nienin. opinia, czyżby który rzezimieszek od siebie mam dorzucić? Oto chyba skon
mial się rachować z "Królową, opinią"? statować fakt, że datki plyn~ tak nieobfi
Nię SiJ:dzę-a jednak tak powiada pan A. cie, tak źle świadczą, o ofiarności mieszkalt
w "nadeslallem" do "Lodzer Zeitung" w ców miasta nas~ego, że doprawdy rumienić 
numerze 153 tej gazety. Fakt pozostanie się przychodzi za. naszą, Łódź. S~dz~ też, 
faktem, że złodzieje na pensyi pani T. S, że gdyby były jakie widoki, że nasza Łód
hyli, fakt, że zostali spłoszem, nie zaprze- ka wzbierze i narobi szkód,to wówczas mo
C7.fl. temu nawet pan A. 'Vięc o cóż chodzi? że jeszcze ocuconoby się i pośpieszono z 
O zgromienie kronikarza, o zaczepkę nie pomoc.'j,. Do tego jednakże nie przyjdzie, 
rozumnlll i pozbawioną taktu - może, choć sami nie zostaniemy dotkni~ci kl~sk~, nie 
zapewne sam A. pisal: pod wrażeniem pro- zaznamy jej skutków-wi~c cóż nas może 
mieni słonecznych. Najwesels74 jednak- obchodzić boleść i rozpacz bliźnich! Tak 
że stronę tego sprostowania stanowi wzmian- rozulIluj~ prawdopodobnie przeci~tni Lo
ka, ze "podobne wybryki nie powinny by dzianie i usuwaj!! swą dłoń nawet, gdy trzeba 
mieć miejca w na~'1zym "Dzienniku". .4., ofiarność, łączność i dobrą wol~ zaznaczyć. 
nadsylaj~cy, wbrew wszelkim przepisom o Niepoprawni! 
jJl'zyul'oitośl<i, do drugiej gazety sprostowll-. • 
lIie faktu

l 
pomieszczonego w innem piśmie, !,~edy nade~zły pIerwsze, WIesCl o szel~zą

pl'Zsbąkiwa coś o naszym Dzienniku.llisunL C~J SIę na grau!cach FrancyI chole;ze, gr?z!1e 
tmeatis! Z panem A. skończyłem i idę ~ldIUo napełmło pr~estrac~eIIl lllle~zka.ll~o~ 
dalej. 1 wszysc~ zapytywah, c~ Sl~ stame, Jezeh 

cholera l do nas zaWIta. I rzeczywiście, 
Trudno pominlJ:6 kronikarzowi ruedzielqe. ~ w Qbec nieporzlldku panujllicego u nas, w 

o~e~ ~aduchów rozwielmh.~niających się w 
nnesme, strach ten zupełllle byl uzasadnio
nym_ Zrozumiał to pan Prezydent· i zwo
łał w minionym tygodniu Komitet sanitar
ny, celem obmyślenia energicznych a za
radczych środków. 'Wierny, jakie na tem 
zebraniu powzi~to postanowienia-oczekuje
my teraz, jakie ono wyda owoce. 

Dla uspokojenia łaskawych czytelników 
d?dać muszę" że w przyjazd pani "Oholery" 
me bar~zo wlerz~. ,Dotąd nie ma jeszcze 
pewnośCi, czy ona Jest sjJOI'(u/ycznq, czy też 
azyatyckq, a RochefOlt nazywa ją nawet 
ty!ko "cho{erq ,Fer}')}' ego~, czyli polityczną,. 
Nw, ma Wl~c .Jeszcze ,n~c tak rzeczywiście 
grozueg~, choc z druglBJ str0I!Y dobrze si~ 
stosowac do starego przysłOWia , strzeżone
ge Pan, Bóg s~rz~że". Może tel ten prze
s~ra?h l, to za~ęCIe wpłynie trochę na usu
nl~Cl~ WIelu n~eporzą,dkÓw. Pu.n Prezydent 
w kazdym ra.ZIe dobrze zastosował obecna 
chwilę i choć w ten sposób dal bodźca do 
zajęcia się uporządkowalliem. Teraz kolej 
~a :Koll~imet. sa?itarny, niechajże da zllak 
z~CIa, mechaJ SIę przekonamy o jego istnie
mu. 

leon leoni. 

Pojutrze w~ wtorek, daje już goszczący 
u nas balet pierwsze swe przedstawienie w 
Piotrkowie. 

(-), Najnowsz~ kradzież popełniono w no
cy, z, pll~tk~ na sobotę na ulicy Widzew
Sklej w mIeszkaniu urz~dnika akcyzoweO'o 
pana K. Rzezin:ieszkowie zabrali spo~y 
zapas garderoby l przedmiotów wu.rtościo
wych a mi~dzy innemi futro cenione na 
4?~ rs. ~i,ektóre rzeczy drobniejsze pogu
?1l1 zło,dzleJe w ogrodzie. Policya idąc za 
sIadamI, wykryła kradzież; wszystkie rzeczy 
zostały panu K. zwrócone - rzezimieszko
wie zdołali umknąć. 

(-), Legion złodziei kieszonkowych zmniej
szył SI~ w ostatnich dniach o trzech towa
rzysz:y:, .kt?rych schwytano przy powtórnej 
kradzlezy l oddano władzom sadowym jako 
recydywistów. ~ 

KRONll~ 

KRA J O W A I Z A G R A N I CZ N A. 

- Warszawa. Jeszcze powódź. Centrallly 
komitet pomocy dla powodzian. 'V skład te
go komitetu pod pre:-ydency~ warszawskiego 
gubernatora, gen.-IeJtnanta barona Medema 
weszli zapr?sze:t;i: warsza:vski wice-guberna
t,or, kamer-JunkIer Andrejew, zostają,cy przy 
warsz .. gen.-guberna~o,rze kamer-junkier ks. 
Manwlełow, właŚCiCIele ziemscy: Adam 
G~Itz, Konstanty Górski, hr. Karol Jezier
skt) hl' Ludwik Kl'asii'lSki

1 
Aleksander 
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Ostrowski i Feliks Sobański, właściciele do-I koncertowej, z tego raz j eden na cel dobro- I rad gminnych w 73 departamentach a lWar~zawa 4 lipca. ~arg zbożowy. Pszenica 242 li. 
, St . l B Al k d GId tu l' d . I . , ' " ',. i pstra l dobra---- blala ~--- wyborowa ____ o 

mow: ·alllS aw raun, e san er o - czynny - na ra me na powo Zlano 28,405 gminach Jest następujący: Repnbh-! żyto wybor. 232 fJ. '675.705, śred~ie.65W j~czmień 2 
stand, Kaźmirz Dobiecki i Wacław 8zy- kanie umiarkowani i oportuniści otrzymali i 4ro·rz~dowy 202 (t. 540-600;owies 142 (/. 350 
manowski i obywatel m. Warszawy Mikołaj * Minisferyum oświaty opracowuje statystykę szkól ',. '., - 400; gryka 200 (/. ----; groch polny 260 
:Milicer. w całem państwie, na podstawie materyalów ze· 3,667,997 głosow,me przeJednam 308,841 (1.----, cukrowy 260ft. ---"':'-. Fasola 260, 

branych w rolrn 1880 przez komitet statystvczny gł. ,bonapartyści 929471 glosów, rojaliści (t. --:---~kop. za korzec. Kasza jaglana -:---:--, 
- Warszawa. Tegoroczna 8/IJietJui zaba- ieJoż Ministeryum. -' " ,', , ' . ~ "',' ' -- Jllczmlenna ---- kop. za pud. DOWIeZIono: 

wa "Wianki" przyniosla okolo 5,000 rubli * Mały stan oblęienia lipSka i jego okolicy oglo- 1,681,004 głosow pszenicy -, żyta 100, jęczmienia 40, owsa 60 
dochodu brntto - w' czem 800 rs. Z pro- szono już po raz czwarty, a tern wydalenizLipskaParyź, 5 lipca. Projek rewizyi konsty- grochu, polnego --: korcy. . 
gramów i sprzedaży bukietów --'- a nadto i jegookoiicy na nowo rozlą,czani zmtali ze S\Veml t '. . ł . b .' k " 414 ł' Warszawą, 4- hpca. OkoN'lta 18% z akcyą, kop. 

rodzinami. .Pomiędzy okolo 90 osobami, które za. UCyl przYJe a IZ a '\>Ię S~OSCl/!g osow po 8010' Stosunek garnca do wiadra 100-3071/
2 

Hurt. 
dala pewnośc, że w latach'.pl'zyszłych to- rall po ogłoszenin pierwszego malego stann oblęże· przeciwko 113. skladza wiadro kop.830 1-8363, za garniec 270-272. 
warzystwo wioślarskie z obchodu wianków nia w 1881 wydalone zostaly z Lipska i jego oko· l-' d 4 r p t' d' Szynki za wiadro kop. 8424-8486, za garniec ko· 
b~dzie moglo zyskać znaczne fundusze, bądź licy, znajdują, lli~ także czterej pos!Qwie parlamen-, on yn, "," lpca. ' ows ancy groma z~ SIę PIejek 274-276 (z dod. na wyschn. 2%). 
na własn/! korzyśc, bądź na cel uZyteczno- tu, a mianowicie pp. Liebknecht, Bebel, Hasencle- kolo Abu-Hamed. ~fahdi mjanował gu- Petersburg,4 lipca. Targ produktowy. I:.ój w; m. 
ści publicznei.' :vel' i Gei~er_ bernatorem Berberu Abdel- Ramana- Beg- 66,50, na śrp. 60.40. Pszenica w m. 12.00. Zyto 

J * Znowu pożar teatru. Dnia 30 czerwca spalił ,. . W 111. 9.25. Owies w m. 5.25. Nasienie lnu (9 pud.) 
Na moście według raportu policyjnego si~ "Theatre Royal" w Edynburgu. W godzinach Benaga, fanatyka,ktory zdradzlł HlCksa- w m. 14.75; powietrze pogodne. 

było 3,000 osób za opłatą. poobiednich zauważono najprzód dym wydobywają,- baszę: ~,Szcz~cin,4 lipca popolud. Targ z]JOźowy. Pszenica 
_ Warszawa. Armin Ad/er, denuncyant cy się ze składu rekwizytów, położonego po za gil.' " . ... bezzlnlany; wlll.16(>,OO-179.00, na lp. srp. 176.f>0 

lerH. Towarzystwo artystów pana Chamberlyna, Petersburg, 4 lIpca. Podczas sesyl Jeslen- na wrz. paź; 178.50. Zyto bez zmiany; w m.130.00-
Kraszewskiego, przejeżdżał w dniu 3 b.m. które ~daje przedstawienia w owym teatrze, bylo nej wniesiony ma być do rady państwa 151.00, na lp. ~rp. 146.50, na wrz. paź. 145.00. Ol~j 
przez miasto nasze. Wracał on z Peters- właśnie w~edy zahte pró~ą, opery, która miała być .' , . rzepakowy CIcho, na lp. 53.00, na wrzes. 
burga, gdzie należał do redakcyi jednego prze~~a\~loną, ow~g? w1ec~oru. 'ysz,Yscy aktorzy prOJekt ustawy hypoteczneJ. pallo 52.50. Spirytus mocno, w m. 51.00, na 
Z pism. Przy te; sposobności nadmienia- rZUCIlI SI~ na, mIejSCe pozaru, uS1luJą,c przydusić Wiedań 5 lipca. N a'czelni lekarze dróg lp. ~rp. 50.80, na śrp. wrz. 51.30 na wrz. paź. 50.50, 

J plomienie, lecz daremnie! Przybyła wkrótce na , " , , .. Ole.1 skalny w m. 7.66. 
my, że "Birż. Wied." powiadajlli, iż nad miejsce. st:-aż, .rów~ież malo tyl!r0 mogła '\1czynić zelaznych zwołam zostalI na konferencyę, Wiedeń, 4,lipca. Targ zbożowy. Pszenica na lp. 
Adlereni Z powodu szantażu wisZIli w Pe- d~a o~alllczellla pozaru. W godzIn.ę po wybuchirill- celem zaprowadzenia środków sanitarnych 9.7?, na jesień 9.73. ,Żyto n:, lp. lO.30, nil; jesień 
tersburgu dwa procesy kryminalne,. ,ClU pozaru runą,! dach budynku. Zar byt tak sil- , , _. ' 7.9a. Kukurytba. na lp. srp, 6.9a, na wrz. paz. 7.12. 

---' Warszawa. Dwuźeńca.W, przyszły ny, iż zajllly si~ramy okienna drrigiefstr'.on:ie nli· nastacyach pograrucznych. Owies na lp. 8.25, na jesień 7.02. 

k d . l ' kr . l t cl' i przez pewien czas obawiano się nawet zajęcia Paryż, 4 lipca. Radca tainy, profesor Peszt, 4 lipca przed potud. Targ zbożow". Pszenica wtore w wy Zla e l-ym ym1ha nym, s a- si~ kilku budynków. W bezpośredniem sąsiedztwie ~ ~ J 

nie przedkratkamisądowemiIgnacy Ba- teatru odstro~ypólnocn~j, =ajduje się starożytna dr. Koch zasi/!gną.wszypotrzebne infor- \V~il.. o~p8:leJ na jesi~ń 9,33, na wioBn~ 9.73' 
bill. albo Aleksy' Surkow obwiniony o zbro- katedra katolIcka, 'której również grozitowielkie ' '. h 1- l T ,OWlesnaJeSlBn 6.50,naWlOsnę6.64.Kukurydza nalp· 

niehezpieczcństwo. PowynoszOno ze świą,tyni obra. macye, wyjec at (O ulonu. śrp. 6.95; ciepło. 
dnlę dwużeństwa. . zyi inne )r0sztowne sp~z~tykościelne.Kościól je- Tulon, 3 lipca. Od godziny 10 rano do 7 Londyn, 4 czerwca .. Pszeni.ca spokojnie! mą,~a 

Zycie ązlowieka tego było prawdziwie dnak, oprocz uszkodzellla przez pożal', dachu ża. .' -l h 15 ,'b ospale; knkurydza drozsza; OWIes stale, pomImo SIl-
sensacyjnym romansem. Ozeniony porazdnej szkody nie poniósł. Teatr spalony k~szto. WIeczorem zmal o na c o erę OBO. nego dowozu; j~czmień mocno. Od ostatniego po-

Pierwszy w r. 1849, zawiniwszy coś swemu w~ł 13 tysi~cy funtów: sterliugów (ł30,OOO) zabez. Londyn, 4 lipca. Członkowie konferencyi ~iedziat~ d?w~eziono obcego zboża; pszenicy 
k b l' . pIeczony był na 12 tySlljCy. Dbiwnemzrzą,dzeniem b" t . d' ,,9/150, JęczmIellla 6,400, owsa 84,220 kwr. Nad· 

panu we wsi, tórego y panszczyzmanym przypadkn ten sam teatr spłonąl już trzykrotnie, Z lOrą Sl~ na nas ępne posle zeme we plyni;lo lj ładunków pszenicy; gorą,co. 
chłopem, uciekł i tulal się długo po De- =ianowicie w roku 1853;1861 i 1875. Podczas po. czwartek. Posiedzenie to odroczono z po- . Londyn, 4 lipca. Oukier Hawanna Nr. 12 nomi
sarstwie. Tu zapłaciwszy podatki zaległe żaru w.roku 1861 .dzi.ekani 6 innych osób przy wodu wyjazdu do Paryża Waddingtona niimie 15. Oukier burakowy ospale 141/2, 

za jakiegoś ·zmarłego włościanina, zostal ratowamu katedry ,ZyCIe postradalo. Po ostatllim kt'. l" t" . d t' Brema, 4 lipca. Olej skalny (sprawozdanie końco
zapisany na jego imię 1.' odt/!d :fignr. ujejuż po.ż~rze ted~ d zostałbeOztz\Vło~znie na tem samem ory powo any zos a:l. przez l)lezy en a we) mocno. Standard white w m. 7.25, na 

k 8 k t k d b 1- mIeJSCU o u owany. warCIe jego nastąpilo 13 GreiTv'ego dla pówzipcia pewnych 'WskazóVi, rek ś,rp. 7.40, na śrp. gr. 7.60. jako Ale sy nr ow 1 a oro li Slę.W stycznia 1876 r. . J .., 

służbie kolejowej i stanowiska i grosza. Ze * Przez ciernie i głogi. Późniejszy cesarz Napo. w sprawie red~kcyi procentów długu egip- Poznań, ~ lipca., Spirytus w m. ,hez hecz. 49:30 
l . d ' k l' "" d l b l k "k' ' na lp. 49.00, na srp. 49.80, na paz. 48.80, na hst. 

tak by o, śWla czy o o lCznosc, lZ prze eon nie y ja , wiadomo dzieckiem dostatku. S lego. 4.7.70; ospale. Zamówiono 5,000 lit.; cicho. 
kilkunastu laty wyda,inc się za kawalera, Nie wszyscy jednak wiedzą może, iż dzielil SI,'", d I ' 4 I' S . M' d b 

~-:: - . l " Marsylia, 3 lipca. • W dniu ,z,isie"iszym G azgow, lIPca. urOWlec. lxe nunl ers 
dostał pannę i niebrzydką iposażn/!. Zgu- szwot1m szczupym~kio~zemz~~dszen~ rodze~dtwem. . k ' .. d J ~k warrants 41 SZ. 3/2 p. 

l . ." W os awszy p~ruczlll ~m,. W~ląŁ dwoJego m~o szego me s onstatowano am Jp, nego wypacl u Liverpool, 4 lipca. Bawełna (sprawozdame po. biła go jedynie Vi asna llleostroznosc. y- brata LudWIka do SIebIe 1 ksztalcIl go także na P l b' 10 00 I l 
gadał si~ przed jed.nym .ze .swoich najse.r- oficera. Ponieważ szczupła pensya wystarczala za- śmierci z powodu cholery.' cZlJ,tk.). 'rz~pus7.cza ny o rot ,0 ,Je; mocno. 

k h ki h I ł l d . t k .>. dl' . 4 ]'. Ub' l' . DZIenny dowoz 18,000 bel. deczniejszych o' oleJac ,J. a e prz~c O( Zl, e wo Jemu samemu, prze o armI, SIę przez ugl Marsyha, lpca., leg eJ nocy nIe CLiverpool, 4 lipca, po poludniu. Bawełna. (Spra. 
d - " d d ś ł d czas suchym chlebem i nie udzielalsi~ nikomu, - , l' 00 b l t 

ten zaś po - to o Wla orno et waz, ahy oszcz~dzić na wydatki dla brata. Wówczastc skonstatowano nowYch wypadków cbolery. wozdanie ~onco~e). O lrot 10,0 e, z, ego na 
k,tól'e Z ko, lei pełni" powinnośc, stawiai/!c 'b l t ló: b" b'" b d h spekulacy~I wywoz 1,000, bel. Amerykanska bez 

-:: J pro owa a e zara 1ac 80 Ie plOrem, a y oc 0- 'Tulon, 4 lipca. Od w.czora;szego wieczo- zmiany. Suraty spokoJ·nie. Middling amer'yk. na 
dwuz'en'cp przed s"-denl dem nadzwyczainym zmnieiszj'ć bl'ed"', kto'ra zdro- J 

"', -::. .." > "" d' 10 d . , d . d'" lp. śrp. 617/6~' naśrp. wrz. 619/64, na wrz. 62'/64'- na _ Z Bałckiego is~siednich powiatów do~ WIe jego wynlszcza,a. l'U O ,go zllly rano ma zlSleJszego, wrz paź. 617/6" na paź. list. 61!t6' na list. gr. 6 p. 
chodz'" głuche wieści o rozruchach wlo~ . * Konkurs rozpisany przez ńiemców prazkich na umarło na cholerę 5 osób. Manchester 4 lipca. Water 12 Armitage 65/S' 

S
'cl'an's'k%>l'ch, na uśmierzenie których wysłano naJlepszą, nmzykę pod sŁowa: ,,1<'1'ei und deuisch in Berno 4 lipca. Rada zwi"zkowa wzbro- Water 12' Taylor 7, Water 20 Micholls 81/2, 

Wort und Sang" zrobił zupełne nasco. Z 426 bo· . . ' .. . -:: ,Water 30 Clayton 91/2, Mule 40 lIiayoll 93/S, 
i Bałty kilko a oddziałów ~ojska; ~ r?zruchy wiem nadesłanych kompozycyj nie odpowiadała ani mla przywozu z Francylll1ebeJcowanych skor, Medio 40 Wilkinson II, Warpcops 32 Lees 87/S' 

. , h kt l a ar jedna warunkom konkursu! ~- u 
te mają mlec c ara er 111tJznpe meJ gr - odpadków bawelnianych pierza, wlósia po- Warpcops 36 Rowland 95/S, Double 40 '.eston 
ny; za hasło im służ~: "lany i pastwisk4·'" * Prawo rozwodowe we Francyi i Patti. "Tagliche , . li t ., d .• . 'ł ! ,.' 107/s, Double 60 zwykly gat. 14. Tkaniny 16/t6 34/50 

. ._. ., . Rundschau" donosi, że słynna śpiewaczka, ktora 0- SCle ,S areJ O zIezy l we ny DlepraneJ. ;!,1/~ ft. 84; stale. 
- Umwersytet kijOWSki obchodZIe będ~Ie becnie rozpoczllla swój 23 z rz\jdu szereg występów Londyn, 4 lipca. Gladstone nie przybyl Bradford, 4 lipca. Welna spokojnie, konsumcya. 

we wrześniu r. b. pięćdziesi/!tą rOCZlllcę w Lonąynie, p~erwsz~ skorzysta Z. z~pl'owadzenia na posiedzenie izby niZszei z I)Owodu cho- pokrywa swoje po~rzeby; nf!- p~zędzę worsted popyt 
swego istnienia. Z tej okolicznocci zapra· rozwodow we l!~a~c)'h a~y po!ączyc Sl~ d?zgonnym 'J' dosyc dobry; tkanmy dosye poządane. 

b h 'd . ' 7 "(19), 8 (20) węzfem z NlColIn1tn, ktory, aotychczas Jest także b ' ' 
~za na o c o, ?aznaczonyna , .' • \. n~eszl1z~śliY'ym małżonkiem i ojOOIn pięciorga arie- tO y~ New·yor\(, '3 lipca, wieczorem. Bawełna 11 1/8, 

l 9 (21) wrzesma r: b.byłych swmch111'O- CI. DZIęki p. :Naquet, "młoda para" podróżnją,ca Paryż 4 lipca. Minister marynarki 0- w N.Orleanie IL Olej skalny rafinowany 70% 
:C' ,. h " J'Uż lat z dZlesi"tek ' . . 'b d ' " Abel. Test 73/" w Filadelfii 73/S' Surowy olej skal-
.leSorow l wyc owancow. ~ .. :", ra~en: po ~wleC1e, ~ ZlB lllo- trzymał depeszp o,d dr. Rocharda z Tulo- ny 61/2, n~rty'likaty pl'pe ll'ne _ d. 617/8 c. M ... ka 3 " " . gła spetllle gor!!Ce s wOJe zyczellla. , '" V<l oz 

- P0Z!1an. Rzecz sama w sobIe mało zna- . ~ Ruchliwy ~ywot W Corry, wiosce pensylwań. IlU która donosi ze cholera zaczyna po- d. 40 C. Czerwona pszenica ozima w m.- d. 97 c. 
"ca pIsze korespondent do Gazety Pol- k > d 7" k . . b t l ' . , " . ' " na lp. -d. 95 c., naśrp.-d.973/ł C. na wrz.-= d.99'/s 

cz-s , ." ' ',s'leJ, zm!l'r •. llle awno w .. 1'0 u zyC1ao ywać woh wygasac. BędZIe ollatrwac Jeszcze c.Kukurydza(nowa)-d.60 c .. Oukier(fairrelining 
skiej" - wywoJuje u nas często wrzawę alllarykanski p. The!? .Tinker. ~ąż ten, wyk:ształ. ~i d ) -/ K f' R') 10 ,EJ" eW'l ) 
dZI'enm'kar' sk", l' roznam;ptnienie nawet tam, cony, wpoezyI, bo meJ,e.d,nokrotllle. z upodobanIem czas jakiś z powodu upalów-jednak syste- r uscova es _ 4 ' 8' awa (aIr 10 . oJ 'l eox 

-:: -., >,. S k M l D t" . . 8.10. Slońina 9,1/4 , Fracht zhożowv 4. 
d . 'b bl-" . Ik' ' 'k'o- przytacza. WIersze z dZIeL ze spIra, l l tona,' ano ma ycznle SlP zmn16'sza -

g zle y sprawy pu , lczne. z Wle 1m S:Ę>0 1Ą,IT(), Tassa, Homera i wielu Innych wieszczów, o. ,.., J' 

jem traktowane byc powlllny. C~OdZlł.o o powiadał skromnie ciekawym IŻ skradł w życin Rzym, 4 lipća. ,Senat zwolany został na 
nominacYI2 "rektora" (d?:ek~ora) Jed~eJze 4~0 koni, alO razy przebywai ~ 'i.-óżny?h ~i~zie- dzień jntrzejszy. Stan zdrowia Papieża 

k '! 1 't h kich magIstrat mach. ł'rzed czterdZIestu laty, Jako mą,z dOJrzaly,' , . ' . . ' 
sz O e emen arnyc mIeJ s ; stał na czele sl}nnej baudy Sinkera, która postrach ktory pozostawIał w ;ostatmch czasach Wle-
mianuje a~ada miejskazat\yie!dza .takzkie~~ i ~niszczenie siała w zach,oduiej .Pensylwanii,. w le do życzenia jest obecnie wyborny. Po-
urzędnika. Od czasu r.eorgamza~yl, s 0:1. OhlO, Kentucky, oraz lndyame. Pierwszą kar\) Wlę' . ' 
miejskich na bezwyznalllowe, czyh od cza- zienia odbylniewinnie, utrzymując stanowczo do głoski 6 wydarzonym wypadku cholery by
su absolutnego zniemczenia szkoły przez samej ślUlerci, że zarzuconej mu wó\Vczas-kradzie~ ly bezpodstawne 

~ d d ży koni p,}pelnić nie mógl, bo bawil wlaśnie wów· . . .. " . 
szowinistów dzisiejszego systemu, o ,posa czas gdzIeindziej w odlegŁości 95~mil. Miejscami Kair,? bpca. '\Vladomosc gaz~ty ".nal~ 
tych wykluczeni~/!Polacy-nie .de }urelecz wystllpowal od czasu do czasu jako zdolny fałszerz. ly-News" z Assnanu, O zdobyclU mIasta 
de /(1[·to. Obecllle zawakow~a JedJ?-a z tych Jako posiadacz znacznej liczby, banknotów własne· D bb h' t " . .. l 

Posad-zgłosił si'" Polak-l,maglstrat u- go wyrobu, dostal si~ w Jarnes-ville do aresztu .e a plzez pows ~ncow I wyClęclU za 0-
"" d k sledczego, zką,d go jednak córka ,dozorcy, umilo· gI, została urzędowme odwołau/!. 

znaJ: go za naj odpowiedniejszego z rzę u an- wawszy siln!~, .w:YI~Uśclta.S~anlj,wszy na czele ban· Tułon 4 lipca. Komitet sanitarny' pole-
dydatów. Ale potwierdzenie wyb~ru .zale- dy,ktora pozmeJ Jego naZWIskiem ~ostala nazwa. , 
zało od rady miejskiej-prasa memlecka na, umiał post~puwać tak ostroznie, iż zażywa! cil odroczenie uroczystości narodowej, któ
tedy heiże na' magistrat, że zdradza spraw.~ najlepsz~j w ś\ylecie. sławy., ~zczególn'ie pozy~kał ra odbyć si'" miala 14 lipca. Obecny stan 

" k d d t rozgłos Jako dZIelny l do głębI serca wzruszaJą,cy, .., . ' 
niemieck/!, hejże Da nowego _ an y a. a, ze kaznodZIeja. i:ilowa jego wprawiały ludzi w stan zdrowotny me .pozwala na zbieranie się 
jest Polakiem i katolikiem a: Ja.ko taki spr~- ekstazy, pobudzaly ich' do :v~lewania łez -: a tym· wielkich tłnmów ludzi. 
wie niemieckiej -choćby chCIał - służyć llleczasem towarzysze kaznodZIeI wyprowadzah ze sta· 
może a że redaktor "Posener Zeitung" jen byillo rogate, oraz inny dobytek. Z czasem je . 

zasl'a'da W radzie mieiskie, J', wi<"c gdy.spra- dnak wydala si~ dwoistość jego natury i w owej OST ATNIE WIADOMOSCl 
Ol'" życia swego epoce zapoznaJ: si~ dokładnie z we- HANDLOWE 

wa tamże przyszła na porz/!dek dZlenny, wnętrznem urzą,dzeniem amerykańskich domów ka· ' ". 
pan, ten mial tyle odwagi, źe, stawił ry. Dla -wypoczynku po trudach, powrócił w ro- Petersburg 4 lipca. Weksle na Londyn 241/8 

. k ab oc l kandydata na rektora za- dzinne strony .i nieikli<to zjednaJ: sobie mil' tak na Hamburg 203, na Amsterdam 1221/s, na Paryz' 
wlllOSe, y ',_ wielki, że wvst"-pit J'ako, lmnd\'dat na spdzielro po-• d " , . . kie S<ł, J' eO"o prżekonarua ~ 't: ,,~2541/4 ; rosyjska premiowa pożyczka, l-ej emis\-i. 
Z", ac wyzn, ama, , Ja, . -~ l:> r 1 '.. kOJ'u. Prze,licz_VL s,i" J'ednak ...:.. ,rodac" me wybrali 2"1 t k II . 209 3 J oz b h T b '" ~ . ~, a aż emISJI' i{; r03yjska poż. z 1873 
co do szkół ezwyZliamowyc. ego ~nz y- go; wówczas postanowił dokonać Q'roźby, którą, wy- r. 141; takaż z 1.877 -; 'h imperyały 8.2\); akcye 
ło zawiele uciciwszym, choC. W ~run~le na~ glosil poprzednio jako argument 'ia swym wybo- rosyjsko wielko D. Z. 260 1/" rosyjskie listy kredytowe 
nieprzychylnym radnym. memlecklm - l rem; uL:vurzyl band.\) i-ozbóiniczą" a rozgl:os tej ban- 142 11.. li pozyczka wschodnia ~3112,l1Ipoż. wschod. 

l l · 'd k h dn h ol dy powl\}ksza! się z dniem każdym na równi z zu- 93318' Nowa renta zlota 1653/
11

, peters, burski hank 
g ównie g osamI. zy o~s. lC. ra yc -p - cllwalstwem naczelnika. ,NapadJ: nawet na prezy- d 'xc. 
k k d d ks - d ł ySkontowy 43U. ,yarszawski' bank dyskontowy. :;; 'i an y at Wlę ZOSClll! Je nego g OSU - den~a są,du .pnblicznie, zrabowawszy mu kies~ i Dyskoni;» prywatne 60f0. 
przeszedł! ,l k?nla. UąpoKutowal to dziewięcioletniem wi\)zie- Wiedeń,4 lipca. wieczór. Akc}'e kred vt. 302.(iO, 

mem. PO. odbycin tej kary wróci~ raz jeszcze do k' • 
_ Sezon kl!pielowy w zdrojowiskach ga- swego rodzmnego miasta i wystą,pit jako kandydat ta lHŻ węgier. 300.t\O,francuzkie 316.50, lombardy 

TELEGRA.MY GIEŁDOWE. 

Gietda Warszawska. 
Żądano z koncern gietll y. 

Za weksle krótkoterminowe 
na Berliu za 100 mI'. 
" Londyn" 1,EJ. 
" Paryż ,,100 fr. 
" Wiedeń ,,100 fi. 

Za papiery państwowe: 
Listy Likwitl. Kl'. 'pol. 
Ros. Poż. Wschodnia . 
Listy Zas. Ziem. z GO r. Lit. A. 

" " " małe , 
I~istyZast. i\1. Warsz. Ser I 
"" " ,,11 
"" " " lIt 
"" " "lV Listy Zast. M. t.odzi Ser. l 

"" ""lI 
"" " " III 

Giełda Berlińska. 
Banknoty rosyjskie zaraz. . 

" "na dost. 
Weksle na Warszawę kl'. 

" Petersburg kro 

" " dl. 

" Londyn kro 

" " 
dt. 
kro " Wiedeń 

Dyskonto prywatne 

Giełda Londyńska. 
Weksle na Petersburg. . 
Dygkonto 2% 

48.85 
9.94 

3\).75 
82.-

87.65 
93.-
97,60 
97.30 
94.40 
92.60 
92.30 
91.90 
84.50 
84.-
83.-

48.77 
9.93 

39.67 
81.90 

87.65 
93.-
97.70 
97,50 
94.40 
92.60 
92.35 
92.-
84.-
84.-
83.·-

204.90 205.65 
205.- 205.25 
204,45 205.10 
203.80 204.40 
201.70 202.20 
20.431/ 2 20.44 
20.35 20.37 

167.65 167,65 
21/s 23/ 4 

lI·cy.J·skich niebawem. dOJ·d.zie do punk. ,tu ku.l- na urzą,d S\)dzIegO pokoju. 1 stała 8i~ rzecz pra. 14&.60, galicyjski~ 2'14.50, kolei póln. zach. 178.50, 
d .. k ' k dz· h' austr. renta papIerowa 80.50, takaż zlota 102.45, 

llll'nacy.J'nego·, Krymca l Szcza, wn, lC, a, oble w ZlWIe amery and a .. , wybrano go Sil li!-C omaż 601 • l t 12180 '0/ . 88 '10 k o/ DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. go rzą,d do tego urzędu, nie dopuści!. Ostatnie 20 '/0 wllver. z o a .,!) o papIer. ,~, ta aż 4 10 
urocze miejscowości, tak ulubione przez lat przeżył jako "uczciwy Yankees." zlo~a 91.25, noty markowe 59.57 112, napoleony 9.68, ZmarHw dniu 4 lipca! 
warszawiaków, rojlli się już od napływu '" Bohaterski aktor. W tych dniach w Marsylii ZWIązek !JankOWI 105.00. ,. Ka~ojjey: dz~eci 00 lat 15-tu zmarło 4, w tej 
gości, przybywających. szukać tam zdrowia w teatrze "Gymnase" zawieszono przedstawienie a Londyn, 4 lipca po poludniu. Konsole 9915lts ,~ezb~e chł?pcow 2, dzie~vcząt 2j .doros~y?h-, w tej 
i... zabawy. "Deptak" w obu zakladach publiczności pienią,dze zwrócono, gdyż aKtor nie pruskie 4% kumole 101, 5% tureckie z 1865 r. lIczbIe m\')zczyzn-, koblet-, a T~llanoWlC!e:-

kr k tk chcial wzią,ć udziału w zapowiedżianej sztuce w 73/~, ros}j~ka I?o.ż. z 1~71 ~. 90J/ł , takaż z r. 1~72 ł • EW!lngelicy: ~ieci do . lat 15-tu zmarlo 4, w tPj 
niezmiernie ożywiony, co o. spo a6 skutek obawy przed choler~. Artysta ten podobno 90 1/" takaz z 1873 r. 90; 6% renta zŁota wę"ler- ,l~czb~e chlopcow 2, dZleWCl':lht;2 dOl'ostych l, w tej 
mOZna piękn/! warszawiankę, n~ebrak pań grywa "role bOhaterów." ska 100314; 4% renta z.l:ota \Y\jgierska 747/8, aust;'yac. !1<?zbte m\lżczyzn -, kobieta l, a mianowicie: Marya 
Z Galicyi, niebrak i z PoznańskIego. W szy- ka zlota renta H5, egipska 58 1/2, banku ottomań- PIetach. 
SC1T przellowia,dai!l. so. bie wyborny "sezon." T E' L E'C R A M Y. s~iego ",.14

1
/ 8 , lomba:dy 12, akcye kanału Buez- . St~rozakonn!: dzieci. do lat 15·tu zmarło -, w tej 

'ol Ol 't' ku b d kiego /0'/2' srebro 007/s, dysko oto l'/ł o/G' Z banku ~czb!echtopco\Y-, dZlewcz~t,-; dorosłych --, w tej 
k/!pięluwy. Szczawruca w tym ro, . ę Zle odeszło aziś 100,000 b. do Lisbony. hczlJ1e m\)żczyzn -, kobiet _, a mianowicie:-
mieć prawdziwy teatr, b~ krakowskl; d.o- - . . • Paryż, 4- lipca po poludlllU. (Sprawozdanie koń- • ' 
tychczas liche trupy prowlllcyonalne naWle- londyn, 4 lipca. EksperCI finanSOWI kon- cowe) 3%rent.a umll,rzalna 77.75, 3% renta 76.35, SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. ' 
dzaly , często ten zakład. Krynica, powita ferencyi egipskiej zajęli się pilnem bada- 41/~ % pożyczka 106.87'/2" wIoska 5% renta 95.35, Niędziela d.nia·6 lipca.. TemperatUl'a wczoraj 

dawnych swoich zn~Xomyc~: towarzystwo I niem projektów angielskich. Z t~go powo- ~~~~ry~~~:ż re:o~: z~g:a r~~~2;k:~\O/:to!a r:i!ie~'~~~ ~~~~ ~:80~~ś~V'hrroJ~~tr~5~8 R~~liie1~:a l;~ lt. ŚrP.c-
d~am~ty?zne .Iwow~kle. .Proc~, t~go ~apo- du, odroczone zostały posiedzenIa konfe- 98. 1:0sy tu!eckie 42.00'/2' Creilit mobili er 322. 
WIedZIanych Jest kilka. konc~tow,mlędzy renc.i Credlt. fonmel' 1302, akcye Buezkie 1950, bank 
innemi i panna Herman zamIerza w Szez:;- y '. .. , ,eryzki,~, ,bauk dyskQntowy, 51O,wekslena. 
wnicy uką.;l:a6 si~ dwukrotnie na estradzie Paryz, 5 lIpca. Re2<uItatglosowallia do' ondyn 20,17 12, a.kcye tal;Jaozne 540.0Q. 

Do dzisiejszego numeru Dziennika dołf!cza sig 
Dodatek. 
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B,-. J.l1Iajkołv6k'i~ ~-"""IE~."" -r....:::l~r-w:: II' --'-=IIr,....~n~~~ ~O-Oo-E'3-G~ 
Doniesienie Fabryki Szczotek i Pędzli O lekarz zakładu kl!pielowego 

UJ Błl6k'łlJ~ 
ordynować oędziB jak w latach po
przednich, przez cały sezon k1Wie
lowy, przed południem w gabinecie 
lt'karskim zakładu, po IJoluuniu 
w swojem mieszkaIliu w miasteczku. 

ALEKSANDRA FEISTA e 
w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej. ," ~ 

____________________ ~S(~J~-6_-_6_· __ _ 
· Od ct.asu e~zystellcyi mujej Fahryki 81.e'zotek i l'ę<lzli zal1auiBnI nllljem było śledzić za postępem w tym p:zemyśle, ażeby zauosyc uczymc Q 

wRzelkllH ~yll1aglln~om. a. tpnl sl\.!nem umoźelmi6 nahycie odpowiednich wyrobów h~z. sprowadza~l~ tako.wyuh z za~rrar:lCy... .. "k' . 
stawne 1< llłJrykl Plluzh w Lyonie, Paryżu i Norymberllze doszly do wysokIej doskonllło~cl w tp!l prze}]]) sle I wp aJnaJl! okolo stu ",atun OVi 

DENTYST,\. A. Iwauoft·, 
u!i('1\ l'iotrkowska vis·h-vis ('ukierni 

różnego systAmu p~dzli,-inne kraje odznaczająBi~ tylko niek~órNlli "atllnkn.nli, 110SZa,!emi nazw\) od nneJscowOSCI. . ' Q 
· A~ehy także i fabrykacyę Plldz!i postawi6 lia takim st.opniu lo doskonalo05l'i, do jakiego doprowa<lzitem wyró1). szcz~tek, ~d I~t kilku S.~ler~nvalem 

wszelkIe u"llow~nia w ty.m cel~ i d~iś mam zaszczyt zawiadomić Szanown:~ Puhliczno~ć, że ostatnim rezultatem uSlłowan mOIch Jest rozwoJ tej 11 nas 
Wii.tehuhe;,:o. S04-·29·.o śnnalu rzec 1lI0Zlla nowej ga1llzl przemysłu. " .' .. 

· W~zystko na.co 7.<lohyu sill.l!lOgą: :ł'raucya, AJl;:li~? Hoh\ll~ya, Nicmey i inn~ kraj~, wszsstko.to dZl,S WY~!,!ll~ Slę W.ll:oJeJ fabr.r= 
ce z rlJ\~'nl} Ja~ z~granJ(l~ doslmnal11scll~, pOllZąWSZy od przeruhlu l l)rcparacy1 surowych materyatow t. J. SZczeclIl l wlosow z roZll) ch ZWIeI ząt, do fa 

SUMA RS. 1800 brykacyt p,\ldzh llIezh~dIlle potrzebnych. . ., . . 
· Ze zna~olllity postęp krajowej fabryki, do czeg.} potrzebnym jest i odpowiedni nakład, zasługuje na poparCIe I plerszenstw? p.rzed zagram: 

Cv.nCllll wyrobamI, oduosz\) sW wi\lc do Szanownej Publiczności o łaskawe ze strony jej poparcie, tem więcej że konkurencya z zalp'amcl! .lest mOZGlnll. l 
trudna, zwłaszcza przy .tll~ wysokim ~ursie waluty zll.!,rranicznej} za kt6rą wszystkie materyaly BurOWe bywają, 11 nas wykupywane l wywożone bez opIa
ty, a gotowe wyroby O Jakich mOwa,· zadnego ochronncgo cta mo maj/!. 

1,}kOWl\llR bardzo dohn:e nil dł)hrach zil'm-
skieh zara&. po towarzystwie krcdytowem, 
platna w Cltlgu ruku je. t zaraz do sprze
!lania. Na1Jywcy takowej odst.ępuje siO 
lliu/o na kurzyśli jego. Dowiedzil'ć 8i,~ 
ll~o7.na w składzie węgli Rudy 1'll.hianic: 
kll'j na ulicy Węglannej potI Nr. H. 

. Trud.n0 mieć p,?jęl'i.~ w ilu r.odzajach, gatunkach i wielkościach wyral1iam pędzle, chcą,c, wyrównać ,fab~ykom zagraniczn'y.m i ": t;rm. celu. w 
Illagazyme m,?Illl przy ullCY l:!O,~ator~.klej, pod :firmą; Al .. kł!;suder Felst istnieją,uym, obpjrzee mOzna p!oby 1 podług tych .roble z~moWlen~a. . 

.O.procz u~yskanych roznonn czasy N~gr6w w Medalach Brązowych, Srebrnych i Złotych na WSzystklCh. wystawach kraJowyeh l zagran~~zn:JCh, 
413-3-3 

na ostatmeJ wystawie Moskiewskiej przyznany mI został Medal Złoły, jedyuy na całą, grup~. 382-3--., 
~ . ~ . 

Za RQ I]~ O""'--'"'BW.-w;:cIE~S~Z-"'C..-.r"ZENIE· IJekcy~ wakacyjne w . 

al I I iJ, Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi. 1e realnej, z 'powo~u zlllIany lo.kalu 

Z 
a r a Z d o d' W zastosowaniu sill do § 22 Ustawy, rozpoczną, SIę dma 9 (27) hpca. 

• . . S P r Z e. a n I a IlotIaje do powszeclulPj wiadomości, iż 7.11.- Przytem mam honor zawi",uuHJl!\j1 
fortep~an ~ do?rym stame, w kan- żqd~n() zq~t~ly ~oży~zki n~ ni<:ruch~mośoj, szanowną publiczność że 
('dary! gllUlmeJ w Radogoszczu. a ~llanowlcle: .Nr. 335 uliCa Sredma, l:u. wUJ'ę uczni tak do tu'teisze1 

_ dWlk !less R~. 10,400. Nr. M9, uhca •. ..' . OJ • J 
Piotrkowska, Emanuel 'Domke Hs. 3000. WyzszeJ Rzemieślniczej Jak l do OSOBA MŁODA }Vszelkie zarz~ty prze?iwko udzie~~nin fih)Iogicznych. 

, zaządanych poz)"czek Stowarzyszem zc· Szkoła przeniesioną 
ktnra pral'owala w magazYI!il' uhiorl)w i l)h~~ prz€tU!tawić Dyrekcyi. w pr~eciągu domu G llb . • ' r < 

kapl'luszy damskIch dm 14 od daty wydrukow&ma ninwJszerro N ? ( eI ga, U lcn 
:S:e:rsseg-o i ::c..ota. obwieszczenia. ., .r. 2721. 

w !Ya~z&wie, przyLyła uo Lodzi i przyj· . Prezes h. Groh~l~nn: Laon KOS'CI'anowskl' 
JllUJł~ rohoty takowy uh, potIluO" najnowszej 1.& Dyrektora BIUra, GaJewlCz. IJ • 
}Umły, WiatIomo~ć ulica Wid';;ewska dom '.120-1-
JUlia. ZoIlera (Piekarz) 2-gie pi~tro Nr 
4:!2 ltt. A. 405-4.- _ FABRYKA 

419-1-3 

ŻALU ZY J sPrzed8~?:a~ofod~)~~,~·unkach 
DR I A STIPBPRT CZTEB y PI.J1'l.CE 

STU NT WARSZAWSKIEGO. ulica· AlldrZX;ja ~r, 761. p,~~;.~:~e:a~e.::~~~t~~~:g~k~~~~l:~ wy 

um
.w yt t . . . "~adomog? w sk~adzle wegh M. I~agz_llr~~if~~~~~T.~~~~~~1iIIIl-•••• IIIIIIIII •• IIIiI ••••• 1I 

ers e u l' Polec!!, SI\) li wykonam<;m !dokladnem klewlCza, ulICa Wld&ewska, za żelaznym 
:" b' d . l • k 1. szyhklem wszelkiCh robot odnoslIl}cych mostem obok fabryki Lewkowicza Nr. J:'T"o""'V'V'"oścn O l · Zj~ZJ 80 le U Złe ae 'orepety- Inę .do tego :r.~wodu, po możliwie nizkiej 1117. 411-4-0 g OSZeUle ~~YJ'. lub przyspasabiać do szkół cema; RówUle~ mozna dostać gotowych .-----. .- SUODABEi ' • 
~ ,y la on~o'c w . l"U arm p. L. historyczno-sp6łeczne pod Sucharki czekolndowe biorCÓW, że mój I

l 
glluuazyum. . mel)h, doklndme wykonanych, po nizkil'j Wyszło Ś •• . 1 k Sucharki wanilI'o,~e honor zawiadomili Sz. PP. 

'

u' d ś' d k' I cenie. 42'.1-1-0 Wlezo Z (ru'u " 

Krukowsklego ulICa Cegielniana • Chleb wiedeilski migdałowy SKŁAD PAPIERU 
~2iii7!!11iii!B!!ii' il!liii!!lfi~t!!iC!!ffii!!iii!!Bffi!!iiili!4(!1ii!!!J4iii!!Bffi!!ii~ .U~zę wszelkich robót ,za opłatą, ZYDZI NA TUŁACTWIE ~:~h~rkf~~::~~e, małe i duże 
_ • JlneSlęCZlll}: po Rs. 3 .. Kazda uczeu- Sucharki anyżowf.l • t ł 

W d(ol;nku.l!?dk~;)' 1257 na ul.ie)" Gl~lwnej IliKr~n:ie~~~~~n:ł:~;j:~~,O!~'stemu Teo.dors .Je:~:~~hObi.Skiego. ~~~k:~t~p~~~t~~~~ki:lllateidu- ~. l ma ery a ÓW piśmiennych 
o lcms lej SI} zaraz llueszkanIa k' ... SucharkI Rvchn k' [' I 

d 
. '. P"taryz lego, 11lleSl.ęczme. po Rs,? Nabyć moźna w Warszawie, J ows le ze 1IIIIpr·zeJtliesio,nv zostal do me"o 

O W ynaJ ęCla: Cały kurs lla;ukl: kroJU ~~z sZyCl!l reda~cya('h: Wiekp, Roli! ~iwy oraz ~~~~:~~~ ~~~~~:{:r~~~:koptowe • ~~~c~~~u~OS!;d:d 
n 2 }loko je i kuohnia 2)k" . k Rs. 10 .. Pame zyczące Sl~ uczyc, w k$1ęgarm Gebethnera l ,Volffa. Po GO li.Op. za funt. Orbacha. 

dt.lt'() Sl\! można nR nnejsell u ntróża. WHlzewska dom Klełbasl11skIego do Nowv-Swiat 4. Cena 1'8. 1 (z a o r ac ei,?i~, .3)3 pojedyńcle pu!~e~}J DOl\'i~~ ra~z~ Slę zgłosić 'pod l':l";. ~16 ul.]mówny, skład w redakcyi "Roli," J:'T"o"V'VOŚÓ!! J k'b O b h 
K I - L- J ,V li s t e h 11 b e. • 

412-3-3 aro lny Igęza. sylką pocztOWi! rs. ] kop. 15). 1,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~5~r~III _____ a~=~~_1Ilifj1 
42S-1-3 379--7-0 360-8-8 

\Y e lit III I c. 

łł.,rlin. • (163) 
" .••.• (162%) 

Inue Ulem. miasta l>1l.uk. 

" " Londyn • 

" l'aryż • 
" .. " 

Wiml.eó 
:n •• 

l'etonhllrg 

, dl. ter. 
kl'. ter. 
dł. ter. 
kro ter. 
dt. ter. 
kl'. ter. 
dł. ter. 
kl'. ter. 
dł. ter. 
kro ter. 
dł. ter. 

2 d. 
2 tI. 
2 d. 
2 d. 
3 m. 
3 m. 

10 d. 
10 d. 
S d. 
Sd. 
2d. 

ZA 

100 mI'. 
100 mI'. 
100 mr. 
100 mr. 

1 Ł. 
1 L. 

100 Fr. 
]00 }ł'r. 
100 tlor. 
100 1101'. 
100 1'5. 

l"al)łery pluistw. ~ g Dopełnione Z końa.giełdy 
(za. 100 1'11.). ~ a tranz. źąd.lpłacon 

)hligiSkar. Kr.Pols.duże -4- I -.-
ListyLikw.l{r.Pols. tIuże 4: -_-"·-_-18877 .. '62~ -.-

n n " " Dlale 4 OJ -.-

RI>S.Poź. Ws.l em.1000r. 5 - 93 -.-'-
" " " " 1001". 5 -'= )93'= -.-
n "" " 5Or. 5 -:- 9S:- --
" " " lI" 10001'. 5 ___ l 93-
" " " " l00r. I) -:-1 )93:- =:= 
" " "111,, 1000r. I) -.- (93.- -,-
" " ~' " 1001'. 5 -.- 93.- -.-

ROlI.l'oi.lr.r;r.lt!64 lem. 6 -.-, -.- -.-
'1 " ,. "l8661lem: 5 -.- -.- -.-
Ehletyf,an.l'ań.Uo8. lem. 5 -.- -.- -.-

" " " " 11" 5 -.- -.- -.-
. " " " "Hl" ó -.- -.- -,-

LIsty Zastawne (za 100 r.) -.- -.- -.-
" ,,7!r.18611S.llit.A. fi - -\ 97.60 -.-
n "" " "lit.B. 5 97:15 97.451 -.-
n "" " II mało 5 97.05 !J730· -.-
" "" S ... r,lllit.A. 5 -.- -:-1·-'-
n "" 17 lit.B. 5 -.- ~.-
" "" " małe 5 -.- --'- -.-
" "" Ser.1UIit.A. 5 96 45 55 96:801 -.-
J n" "lit.ll. 5 90 45 501 96.8uł -.-
" "" " lnato /) 91i 45 50, 96.801 -,-
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Dodatel{ doN-rll 148 "Dziennika Łódzkiego." 

ODPOWIEDZIALNOSG CYWILNA o<ezywiściel'amy naszeg.Q pisma. Pragnąc jęta do dozoru przedsiębierstwa lub byc w zasadzie renta, o ile sti'ony 
jednakże dać .czytelnikam możność zaryen- robotników, przez· czyny swoje w nie zgodzą; się na załatwienie spra-
towania się wtejkwestyi,wchodzącej i u wykonywaniu czynności służbowych, wy w kapitale (sumą jednorazową). 
nas na porządekd.zienny, podajemy tutaj spowoduje śmierć lub kalectwo. cz10- Zobowiązany może· każdego czasu żądać 
odnośne ustawy. ważniejszych państw· prze- wieka. . zniesienia lub 'zmniejszenia renty, 

PR.ZEDSIĘBIERCÓW 
za. 

ŚMIERĆ I KALECTWO PRACOWNIKÓW mysIowych. .§ 3. Zwrot wyrządzonej szkody (§§ li 2) jeżeli te okoliczności, które warun-
według prawoda.wstwa ,głównych państw nastąpić ma: kowały przyznanie renty lub jej 

przemysłowych. A) Ustawa niemiecka. l) w przypadku śmierci -.-przezwysokość, z czasem istotnej ulegną 
-un-- Myśl zaprowadzenia osobnego prawa 0- zwrot kosztów usiłowanegowyle- zmianie. Również możeposzkodo-

Wiadomo czytelnikom naszym, że w pań- kreślającego wynagrodzenia. osób prywa- czenia i pogrzebu, oraz straty. na wauy, o ile wystąpi z żądaniem wy-
stwie rosyjskiem zaprowadzone ma być nie-tnych w razie wypadków, jakim ulegną nie majątku, jaką poniósł zabity pod- nagrodzenia szkody przed upływem 
zadługo osobne prawo, okreSlające odpo- z własnej. winy, podniesioną została po raz czas choroby skutkiem niezdolności przedawnienia, żądać każdego czasu 
wiedzialność,mają.tkową właścicieli wszelkie;. pierwszy z naciskiem w petycyi przedsta-zarobkowania lub zmniejszenia zdoI,. zwiększenia lub ponownego przyzna-
go rodzaju przedsiębierstw przemysłowych wionej w r. 1868 z Lipska sejmowi ów- ności zarobkowania. Jeżeli w chwili nia renty, jeżeli te' okoliczności, 
za szlwdę, jakiej skutkiem kalectwa lub czesnego Związku północno - niemieckiego. swej śmierci zabity obowiązany był które warunkowały ustanowienie, 
śmierci zajętych w tych przedsiębierstwach Sejmpostanowil w kwietniu tegoż roku z mocy prawa dawać utrzymanie zmniejszenie lub zniesienie l'enty, 
pracowników podczas. wykonywania poru- przekazać wspomnianą petycyę kanclerzowi komu innemu, może ten ostatni o istotnej ulegn~ zmianie. Mający 
szonej im czynności, doznają ciż pracowni-związkowemu do możliwego' uwzględnienia, . tyle żądać zwrotu strat, o ile slm- prawo do wynagrodzenia może ró-' 
cy lub ich rodziny. Państwo rosyjskie wstę", skutkiem· czego w maju 1870 r. złożony tkiem wypadku śmierci pozbawionywnieżźądać w następstwie' zabez-
puje tym sposobem na drogę utorowaną. już zostal radzie zwią.-zkowej opracowany przez został utrzymania; pieczenia otrzymywanych pensyj lub 
do pewnego stopnia za granicą, ale niezu- Achenb.acha i ~ertza projekt us~awy do- 2) 1V przypadku kalectwa- przez zwiększenia takowego, jeżeli z cza-
pełnie jeszcze ustaloną; Kiedy bowiem je-tycząceJ, obOWIązku wynagradzama strat zwrot kosztów wyleczenia i straty sem stan majątkowy zobowiązanego 
dne państwa uważają za wystarczają.ce w~ądzo~ych przy wyzysk~ dróg żelaznych na majątku, jaką.' ponosi poszkodo- pogorszy się· 
tym względzie odnośne Jlaragrafy swych ~ kopaIn: .' ~o wprowadzenlll do tegop:o- wany skutkiem spowodowanej przez § 8. Skarga o wynagrodzenia szkody (§§ 
kodeksów cywilnych,inne znów uznały za Jektu. lll~kto;y:ch popraw.ekprz~z .wydZ1ał . kalectwo czasowej lub trwałej nie- l do 3) ulega przedawnieniu w dwa 
stosowne ustanowić codo po mienionej od- sprawledliwos~I :-'adyzwIązkoweJ 1. nastę· zdolności zarobkowania, albo zmniej- lata od daty wypadku. Względem 
powiedzialności osobne prawa. pnem.- przeroblem~ takow~go ~kutklem po~ szeniazdolności zarobkowariia. tych, którym zabity dawać musiał 
Mnogość praw w ogóle, a ustaw wyjątko- stawIOnych l?rzez lllnekraJ.e zWIązko.we p~zy § 4. Jeżeli zabity lub skaleczony przy utrzymanie, przedawnienie liczy się 

wych w szczególności, podlega bezwątpienia, powtó!nem Jego rozpoznamu yv ra.dz1e ZWlą- wnoszeniu ze swej strony premij lub od dnia jego śmierci. Przedawnie-
wielu zarzutom. Z d~giej strony wszakże zkoweJ.w lutym 1871 r.wmos~ow: o r;>E- innych składek,ubezpieczony był nie biegnie również dla małoletnich 
zauwazyć należy, że. owe kodeksy cywilne SZel:zelll.e tego J?rawa do kanllen.lOłomow, przezprzedsiębiercę w instytncyi i równo z niemi uprawnionych osób, 
układane bylypowiększej części w epoce' ro1;>ot z~emnych.lfabryk,-nastąpIlo w ra- ubezpieczeń, kasie braterskiej, kasie od tych samych terminów, z wy-
poprzedzające~ powsta~ie pl"z?myslu f:::~ dZI~ z:/lązko.weJ w m~rcu 1871 1:. ost3:te~zne zapomóg, kasie chorych lub tym jątkiem przywrócenia. 
brycznego, ktory zasadmczo zmIemŁ ustroJ ulozemę ~roJektu, ktor:t w tym~e'!llle~lącu podobnej od wypadku, wtedy to, co § 9. PrZel)isy nstawkrajowych, według 
przemysłowy i oparte na nim stosunki przedstaw lOny. zo~tałseJ.mowl ~lenllecklell1.~ ta instytucya uiścić ma uprawnio- których oprócz przewidzianych . w 
spółeczne.Wreszcie przy naj obszerniejsze m do rozpo~ama 1 zatw~erdzema .. Z.e S"~reJ nemu do wynagrodzenia, zaliczone tern prawie wypadków, przedsiębier-
brzmieniu lub wykładzie, ogólne prawo cy~ str?ny . sejm \~prOWadzl~ znowu mektorebędzie na wynagrodzenie, o ile przy- ca wymienionego w §§ l i 2 zakła-
wilne może być w danym wypadku niewy- z!lllany ~ gdy l r~da zWHl:zkowa ~a takowe czynek przedsiębiercy wynosi przy- du lub inna osoba w szczególności 
starczającem. a przynJ1jmniej nie czynić w sw zgodZIła, przYJęta w ten sposob ustawa najmniej trzecią część ogółu skla- w razie własnej ich winy, odpowie-
dostatecznym stopniu zadość wymaganiom ogłoszoną została w cz~rwcu 1871 rokup?d dek. , dzia1ne Sił za szkodę zasądzoną 
tej opieki, jaką, dzisiejsza polityka spółecz- ty~ulem,: ." Ugtawa pa~stwowa o odpowle- § 5. Oznaczeni w §§ l i 2 przedsiębier,. skutkiem śmierci lub kalectwa czło-
na niektórych państw mvażazastosowne dZIalnoSCI p~zymusoyveJ z d. 7 czerwca 1871 cynie są władni za pomoc!l:regula- wieka przy wyzysku przedsiębier-
otoczyć pewne warstwy ludności, Uderza- r .. dotycząca. obowląz~owegowyn!1g~adza- minów lub osobnych umów znosić stwa,-pozostają nienaruszone. 
jącym . jest fakt, że Francya posiadająca ma szkody zrządzonej prze;; ś~llerc lub lub ograniczać na swoję korzyść za- § 10 dotyczącyinstancyi rewizyjnej "Iv 
rząd silnie ześrodkowauy i cIa opiekuńcze,kalect:vo pr~y. wyzy~ku dr~g ~elaznych? stosowania przepisów zawartych w sprawach z niniejszej ustawy wyni-
zadowalnia się pod względem odpowiedzial- kopaln,. kaIll.~emołolllow, .robot zIemnych l §§ 1 do 3. kających,zostal również zniesionym 
.ności przedsiębierców arlykułamiswego ko- fabryk" (ReIChs-haft-pfl..IChtgese~z ,:"om? Umowy przeciwne tym przepisom są nie" skutkiem wprowadzenia nowej pro-
deksucywilnego, gdy tymczasem Anglia - Jum 1871 betreffen~ d.le ,!,erbllldhch~elt ważne. / cedurycywilnej. Szczegół ten nie 
klasyc~ kraina samorządu miejscowego zum ęchadenersatz fur dle bel de~ Be!r1ebe § 6 dotyczący procedury sądowej w budzi ogólniejszego interesu i dla 
i wolnego handlu, posiada szczegółowe co der Elseub.ahnen, Ber~we:ken, Stel~bruchen sprawach wynikających z niniejszej tego go pomijamy, 
do tej odpowiedzialności prawodawstwo. und F.~brIken herbelgefiihrten To?tungen ustawy, został później zniesion}" je- Niedostateczńość przytoczonej powyżej 
Jednolitość i wszechstronność kodeksu fran- und Korperverletzungen). Następme usta- nocześnie z wprowadzeniem od d. ustawy, zaTówno co do treści, jak i codo 
cuzkiego w zestawieniu z·luźnemi_ustawa- wa ta zys~aJ:a.. o~ dni.a.lstyc~niał873·~. l października 1879 r. nowej pro- formy, ujawniła się nader szybko po jej 
miskladajltcemi prawodawstwo angielskie, moc ObOWIąZUJąCą w AlzacyI l Lotaryngll. cedury cywilnej. Miejsce jego za- wprowadzeniu. Praktyka wywołała cały 
tłómaczy to poniekąd, ale niezupełnie. Ustawa brzmi jak następuje: stąpiły §§ 259 i 260 wzmiankowa- szereg kwestyj spornych i różnorodne wy-
Wpływają, na to inne jeszcze powody i § 1. Jeżeli przy wyzysku drogi żelaznej llEij procedury, które jednakże po- Toki;Uznauo też wkrótce, że odpowie-
w ogólności powiedzieć można, że wobec nastąpi śmierć lub kalectwo czło- mijamy, jako niezostające w bez- dzialność będąca przedmiotem tej ustawy 
mnóstwa czynników. przedmiotowych i pod- wieka, odpowiada wtedy przedsię" pośrednim związku z celem niniej- powinna być rozszerzoną. W szczególności 
miotowych, mniej więcej trwałych i przemi~ biercatego wyzysku za wynikającą szego artykułu. . . zaś domagano się zastosowania ,odpowie-
jających, kwestya odpowiedzialności przed-- ztąd szkodę, o ile nie dowiedzie, że § 7. Są,c1 rozstrzyga przy uwzględnieniu dzialności do innych jeszcze przedsiębierstw 
siębierców nie może, mieć jednakowego wypadek nastą;pil podwpływemsily wszelkichokolicznóści; wedlugswobo- oprócz wymienionych w § 2, dalej zastoso-
rozwiązania w prawodawstwie różnych większej albo skutkiem własnej wi- dnie powziętego przekonania, wzglę- wania takowej do innych wypadków, prócz 
państw. ',. . ny zabitego lub skaleczonego. dem wysokości szkody, tudzież wzglę- tych jakie nastąpiły z winy zastępców pTzed-

Teoretyczny rozbiór tej kwestyi i zasto- § 2. Ten kto wyzyskuje kopalnię, ka- dem tego, czy, jakim sposobem i siębiercy, wreszcie korzystniejszego dla po-
sowanie otrzymanych tą drogą zasad na- mieniołomy, roboty ziemne lub fa- do jakiej wysokościzarządzonem szkodowanego rozdziału procesualnego do-
czelnych oraz wskazówek na doświadczeniu brykę, odpowiada zl1 szkqclęzrzą,- mapyć zabezpi.l3czenie. Jako ~y-,: ,Wo.ćl.z.w~ia.Powstała nawet "'. tym przed-
innych państw opartych, do·stosuuków prze-' dzoną. przez to, że jego pelnomo- nagrodzenie za przyszŁe utrzymanie miocie dość obszerna literatura. Skutkiem 
mysłowych państwa rosyjskiego, przekracza l cnik, przedstawiciel lub osoba przy-. lub 'zarobkowanie, prz'yznawaną ma licznych interpelacyj w sejmie, zają.ł się tą 

LISTY ZWARSlAWY. 
tor roztacz~. najprzó.d tłohis~oryczne i spo-I tej, ale.racz~j ,ułoż?ny· aw?~ak przejęty tra-o 1Y te.Ul położeniu słuszne nadziej, e poe~y 
łeczne, kreslI szerokI obraz owczesnych sto- j dycyanll cywIlJzacyl wŁoskieJ. zawledzIOne zosta1y. :6 by t dumny azeby SIę 
sunków, zastanawia się nad prądami jakie Teraz jeunak zachcianki reformatorskie skarzyć, przekonany jeclnak o krzywdzie 

-Q-wiały w Polsce' i za . jej granica'mi; nad 0- ustąpiły przed szerszemi prądami humani- jaka mu się' stała, z\vrócił się do potomno-
(Dokolwzenie-p'1tl'z Nr, 147.) toczeniem poety,-fakty te zestawia z dzie- zmu; w nim to wykąpał się i odrodził duch ści przekonany słusznie, że od lliej dopiero 

W króciutkim wstępie do swego' opowia- łami i ztądwyprowadza wnioski. poety, w czasie pobytu za granicą. Kiedy spodziewać się może sprawiedliwego uzna-
dania, wylicza Tatomir ty?h ~szystkich!ł-~- Trzeba przyznać, że mają one duźo bar- zaś głębsze uczucie wstąpiło w jego serce nia. Przekonanie takie jednak w sile mlo
torów, którzy przyczynili SIę do rozJas- dzo prawdopodobieństwa. Kochanowski ja- i pod jego wpływem przemawia do ukocha- dości i talentów nie przychodzi bez we
nienia życia i dzieł. ~ieszc~a.z Czarnolt1~u. ko natura niezmiernie bogata, był nieza- nej Hanny! sławiąc piękność świata i mą;- wnętrz ej walki i bólu; możemy go dopa-
1V spisie tym przemez P Olllllllęt Y został Je- wodó.ie na te wszystkie wpływy wrażliwy; drość jego Stwórcy, widać w nim daleko wię-- trzeć w zbyt częstym zbyt uporczywym 
den z jego ważnych komentatorów Felicyan każda myśl, każdy kierunek, pociągać go cej zwolennika filozofii Platona,niż prawowier- zwrocie do horacyuszowskiej mierności. Prze
(Faleński), którego piękna praca o Trenach musiały. Autor nawet na mocy stosunków nego syna kościoła. Ta filozoficzno~poety- ciwko temn przypuszczeniu nie przemawia 
stanowi studYUlll porównawcze z późniejszy- jego z Trzycieskim, Rejem i innymi przy- cżna wiara poz~alli.ła mu żartować zaró- wcale odrzucenie kasztelanii. Łaska ta przy
mi pisarzami wzorującymi się na nich. O wódcamireformacyi,podejrzywa go o sprzy- wrio z fantaZYj oblndyprotestantów, jak szła zapóZtio, po niewczasie, tern bardziej 
teIll studyum wspomnial Tatomir dopiero janie zasadom nowej wiary; słusznie rów- i z niemoralnego życia duchowieństwa ka- jeśli jak twierdzi pan Chlebowski,ambicya 
w przypiskach, Vi których zalicza dzieło nież zwraca uwagę, iż w owej epoce prze- tolickiego; pozwalała mu chlodno i scepty- poduszczoną była przez miłość. c 

Felicyana do książek służących mu jako paść rozdzielająca wyznania chrześciańskie, cznie zapatrywać się na spory religijne. Snując bowiem dalej przypuszczenia wzglę~ 
materyal. ... nie była tak jak dzisiaj głęboką, że wielu Ideałem jego była wolność sumienia, nie dnie do swego bohatera -autor książki 

Nierównie większą doniosłość ma druga są.dziło, iż kościół sam zreformuje naduźy- zagrażają.ca przecież jedności państwowej •. twierdzi; że Kochanowskiego zawiodła ona 
książka, poświęcona wielkiemu poecie, pod cia jakie mu wyrzucano. i przechylał się do Czas pobytu naszego poety lla dworze także, że kochał się w jednej z córek Sta-
tytułem: '"Jan Kochanowski w świetle wła- nowej nauki, nie zrywają.c· z niri:l wcale. był 'czaśem malej płodności litera-ckiej, do- nisława Tarnowskiego, noszą.cej imię Han,;. 
snych utworów," a napisana przez Broni- Pan.Chlebowski zwraca także szczególną piel"o w ostatnich szesnastu latach życia; nya wydanej za Hel'burta, wiemy bowiem, 
sława Chlebowskiego.Autor nie idzie tu .. uwagę nil: lata naj.mniej.~na1J.e w.: życiu Ko- stworzył swoje, najważnie)szedzieła. Jaki że większa część miłosnych poezyj jego do 
taj utartym szlakiem, nie kompiluje tylko chanowsklego a mlanOWlCli'l te ktore poprze- był tego powod, zapytuje o to pan Chle- Hannybyla zwróconą. . 
tego co napisali inni, ale stara się wydo- dziły. jego wyjazd .za granicę i te, które bowski. i .odĘ0w.ie~ og?lniko.wą .znajduje,w Poeta ożenił się wprawdzie z pi'ilkną i 
być z dzieł poety nowe dane względem je- SpędZIl w krajU zammzostał sekretarzemzestawIemu zyC1a l dZIel wlelkich poetow, dobrą. Dorotą Podlodowską, siostrą przy
go usposobienia, a nadewszystko faz umy- królewskim, a z powodu zręczniewyszuka~ twierdząc, ieteostatniebyły:zawszewynikiem jaciela, jednak wychowanka szlacheckiego 
słowych i sercowych, jakie przechodził. nych i ustawionych wyją.tków z dzieł jego, jakiegoś moralnego zwrotuicierpienia.iSzcze- dworku, mogla ujq,c go tylko wdziękiem i 
Słusznie bowiem pisze, w ,przedmowie, iż wyprowadza wniosek o ści.słych stosunkach gółowo jedr.ak trudn~ej. bez porównania od~ prostotą, ale niepodobna jej było zrozumieć 
pl'Zywykliśmy .two:zyć sobie idealny wize- poety z domem TarnowskICh, . w którym to tworzyć moralne dZIeJe Kochanowskiego, swego małżonka i stać mu się towarzysz
runek poety 1. ~~rząc !la. s~owo .rozpo- domu prawdopodobnie czas ten niewiado- chocia.ż nie można zaprzeczyć trafności u- ką w prawdziwem tego słowa zuaczeniu. 
wszecJmionym WleSClom, wl~zlec ·W mm .uo: mego pobytu przepędził., Stosunek ten ·zre- wa?i kl"!~y~a! ~tÓry ~rzypisuje z.wro~ jego Dla tego to nie potrafiła ukoić zbolałego 
sobienie filozofii, miernoścI przy cnOCIe 1 sztą. wedle przypuszczeu autora, wywa.rł tworczosCl l JeJ wysoki polot zawledzl()nym serca, ani osłodzić mu śmierci córki i szwa
tego zamiłowania do roli, które było cha- wpływ wielki ~a dalsz? jeg,o życi~. '.' ~czuciom ambicyi i ~iło.ści. Człowiek z ~ra; Małżeństwo Kochanowskiego było więc 
rakterystyczDfli cech~ polskiego szlachcica. . Dostawszy SIę na dwol' kr?lewskl-ml.ody, Jego wykszt~łcemem, gol'uJącJ: tak .bardzo Jednym z tych związków niezupelniedobra
P. Chlebowskl uwaz~, iż jest to. charB:kt~; plęk~y, wykształcony, 1?rzeJęty. prł!;.daull hl!-- nad cJ.~em ?",:czesnempok?lemem ~mał pra- ny~h,. które ~zęsto bardzo s~ udzialenilu
rystyka b~rdzo pOWIerzchowna l Są;dZI" IZ m~lllzm.u Kocha!l0wskl, rzu,CI~ SIę w, :vn' wo mmetnac.! ze .otworzy s~ę dla mego dro- dz~ mepospohtych; zawarl Je prawdopodo
w braku !nnych danych. same utwory Ko- UCIech 1 za"?aw, Jak .~ tern s.władczą r?zne ga za.szczytow l znacze~la. Tymczasem vi bme ażeby osłonić serdeczną ranę, zadaną 
chanow:skiego dosta~·czaJą.. materyału ,do. od- fragment~ Jego utwo~·o~. ~Ie '. był to Jesz- ostatmch latach .p~nowa~la Zygmunta ~u~ prz.ez ~o~ietą równą mu wychowa~iem i po
szukalllagłębs~ych 1 odmIennych rysow Jego cze powazn]pan 'Y0Jskl,!1~a.utor dOJrz~: gusta oslabl~dzla~aln?Śc monal"?hy, ktory .Jęc~amI, Jaką być mogła córka Jednego z 
umysłowego Wlzerunku. I łychu~worow, z ktOl;ych WleJe lllepodległos.c schorowany 1 zoboJętUlały, dal SIę powodo- iuaJIDożniejszych domów w Polsce. 

Jest to próbihB.Qzfiywnego studyum• Au- sz.lachClca, obywatela· wolnej rzeezypospoli~1 \vac pochlebcom. \ Wid~my ;~krótkiego streszczenia pracy 
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l 'nizkie- tylko kupnjącytu stale wełnę zapo. 

'I d 'ębierstwach przewozowyc l, B b ł takowej 9 000 spritwą i rząd stn.wiając kwestyę, czy nie prawa utr~mani być w~nni przez. meg? ,?e przy prze SI . coną fabrykan,t z rIla neM; o 32-40 fi 
lellieJ' łJPdzie szukać rozwiflzauia tefTo za- Czas trwania tego ostatmego ZObowHlizama l t. p.). . t 't), m. ctr. z tutejszych skła b' P , 'l . 

, " ". ' • to . • H d d b . lł· 0- b) Uczniowie ( el'llllna orzy , k' b zy wy 01'owe l nal e-gachuenia na drodze zabezplCczellla losu określa Sll~ We{11ug praw opo oneJ ( ug . f: b '. za 56 gl., wy raws. ,,' . lk .t"', 
inwalidów które ś~ieśllja wAzly s!)ół'eczne ści życia zabitego. Okoliczności, które zwol- r) Robotmc.f a rytczndl, , ' przy podrzp- psze gatunki. Tenże nabYfi1 lllek"!llke ąt 1 osc 

I " •• 'ł l 1.' l b ' k utrz 1ll"W't II) PraCOwlllcy za ru mem "ł' d" o 26 28 "I ase cen-pomiędzy pracodawcą lL pracowmklem, za- Ul y}y zaultego Ol o m~lą,z u y l < - " h r em sIu o ile nie na- we ny sre mej p ---:- , "k' 'd t 
miast iiić dalej' drog!l. obo~trzenit1 usta- nia znosza również PQonenione ZObowHłza- dllych czynnosCla~ Pk zśl y .' ar't I~T u- tnarów pierwszorzli)dneJ gors lej wus rzy-

...~ " I R -1 ' '. . o' "ce lub leż" do kategoryl o re onej w .. v .' 80 85 fi·.' kolo 100 ID ctr. prze-wy o odpowIedz1alnoścI, która w kazdym ma. . eg,u amllly ~ zt;zec:zema, ZI~ 8Z:. , . '1'" • • zneJ pO.- . } o , . . . " ' 
danym wypadku stawia robotnika w praw-!ogramczaJące ponllemoną odpowIedzIalnośc, sta"y plzecho~leJ' ł vch należa szloroczne] wełny srednteJ Jednostr;yzneJ po 
IlUIll filIorze i niOI}rzYJ'uznem usposobieniu SI1 z samego prawl1 niewaine. Skargi o Do robotm,"ow rrz~mYtslow.. ta\ich 100 fi. W ogóle placono za welnę zapo-

J ". ki 3' b " log"· )rzed także pl'acowmcy zalęCI s a e przy 0/ ' , - 'żeli w roku prze-względem praeouawcy. Następstwem ta' wynagro(lzeme wynoszone yv n '. I ., h' ~ 1) słow eh które pro- coną 3-5 o mDlej am . . 
postawione<ro zagadnieniu było przedstawi e- sąd llandlowy, w okręgu którego zapozwa-. przedslęblerstwac pIzel.y . y , 'l't IV szlym. Na jarmark obecny w 1Vaąowle 
nie sejmo",~ w mareu 1881 l' projektu do ne przedsiębierstwo ma swe siedlisko. Pro-\ wadzone są przez, :VYl!1~11l0~t '; ~ . oby mało dotychczas przybyło kupców; na tar
prawa o z'Llwzpiecz~niu robot~ik6w od wy- cedura jest w tym razie sumaryczną,. qo I ustawy przecho~n:eJl bJe nosd'~ b ,u , t os nie gu panuje przygnębienie, z pow.odu malego 
parJków Zan;iast § 2 Jlowyżej przytoczo- do istuienia i zakresu l1zko(ly, obowi!lzUJą I prawne obok zaJęc ,H prze s~ę le~s w ożywienia' największe tutejsze składy mu-
lI:~j ust~wv 'prawo to nakazy~alo uhezpie- przepisy procedury cywilnej. Pow?dztwa I podlegających tstawdo przemys~ o,weJ. " 0'0 siały spt~edawać wełnę czesankową o 6-
ezenie 1'0b~tllikijw i oficyalistów w il1StytU- kilku osób poszkodowf'uych przy Jed[Jyll~. Osoby. powo ane .0 l czynnos(~~ '~~~łzeor 100/ taniej aniżeli w roku przeszłym, a 
cvi l>aństwowej przvczem na opłat~ skła- wypadku I moga llyć zh1czone w jednej ~zędu, Jakoto :h z!1wIa

b
( O\hvch'Ylt e: kU Irl:'e' pomimo tego zdołano sprzedać zaledwo 

J ..'". .., 1 kI" Factoren) mec alllCy ue a erOWIe, asy - , k 'y' 1 st ł ł dek uhezpleeZOllYeh składać SH~ 11ne11: prze( - s an ze. . ,. .' . he l ic i t 2 000 ctr. ktore za Uplol Je( en ze a yc l 
sitJhierey, robotllicy i paIlstwo. Zasatll1 0- h) Co się tyezy wypadków.przy wyzysku rowl(~, eksp~dyenel,:y~uwn~~~ot~ikó\v y rze~ t~taj nabywców. Na gorsze gatunki welny 
howiązkowego ubezpieczenia państwowego kopalni,. ogólna u~tawa g~rmcza ~kreś~a. w p., me nalez}! do zę p tkackiej nikt nie zwraca uwagi, spadlyone 
7.yskała nznanie większości sejmowej, nato- §§ 170 l dnI: pewne środkI za?e.zplecz3JQce! mysIowych. w cenie, tak samo jak wełna cze~ankowa. 
miast usta.nowienie centralllrj państwowej za zachowiLt~lC .których wla~ClClel kopalr:i § 93. Bezpieczeństwo robotników J}}'ze- Średnie gatunki wełny sukienniczej, w ~e-
instytucyi ubezpieczeń, oraz przyczynki pafl- jest ·odp~wI~dzI,alnym, chociażby, kOl?alJl1ę mysIowycli. nie 90-110 fi. mają, popyt dobry w. kr~.lu, 
st,:a do sk~adek zostaly o~rzuco~e, g~y sWlJl. WY~ZlCl"~~WIł. Z~es~tą normuje SIę r~~= Każdy przemysłowiec obowią,zany jest za- sprzedano ich jednak dotychczas mewIele, 
z:.ts rada. . ZW1iJJzkowa na takle ZmIan! SIę P?wwdzHl:lnosc przedslębIe~cy według p 9 prowadzić i utrzymać własnym koszte~l po cenach niższych o 2-3 fi. Lepsza mo-
11Ie zgodztła, kwestya pozostała w zaWlesze- pHÓW ogolnego praw~ cywIlnego w

I 
§§ L9f wszystkie te urządzenia dotyczące pracowm, cna wełna w cenie 110-130 fi., przy od

nin. Ohecnie wszakż~ rzecz~ny p~·ojekt.~o- i dul., 1,]6], 131,5 l 1010. yv~d ug tY~l maszyn i narzędzi pracy, które z uwagi na powiedniel~ myciu, utrzymywała sili), I?rzy 
stnł znowu przedstaWiony seJlllowI w zn11e· paragrafow odI)O~I.ad~ \r~edsl,ę~lCrk~t tYh o rodzaj jego przemysłu lub miejsca pracy, cenach przeszłorocznych, sprzedano JeJ 0-

niouej do pewnego stopnia oSllowie. za. ,,:lasne ~)rz~';.1U~em~, ? ~ore J~i~ ni~dbat konieczne są. do zabezpieczenia życia i zdro- koło 100 m. dr.; wełny dw,ustl'zyżnej. za:ku-
dZI l wted) , Jezeh elq,z~. n~ l b ' t. , wia robotników przemysłowych. piono około 200 m. ctr. KlIka partyj Clen-

t k' stwo. w wyborze, ~stfl,nowlelllu Ul za IZ)- W szczególności baczyć powinien ·prze- kiej wełny w cenie 130-150 fi. zakupiono 
B. Ustawy aus ryac le. mamu osoby, ktora spowodowa a wypa- mysłowiec, ażeby maszyny i ich części oraz do Francyi po cenach 3-5 fi, wY,ższy?h a-

'V Austryi odpowiedzialnoM: pl'zedsiębier- dek. Od . cI 'l ść 'k . z _ kola rozpędowe, przewody ruchu, łożyska niżeli w roku przeszłym; wysokO-CIenkIe ga-
ców okre~loną. jest w drodze prawodawczej l'), pOWIe zm ~o . wym aJąca ~ wy r walów, windy i t. p. były zasłoni~te lub w tunki w cenie wyżej 150 fi., których na 
oddzielnie dla każdego z trzech głównych sku lm~yehlzakdladow pr~emysłolYC , ~p e_ odpowiednie przyrz/l;dy bezpieczeilstwa zao- targu jest bardzo mało, można sprzedawać 
rodzajów przedsi~bierstw a mittllowicie: a) ra:1a , SIę {~tą na przy oczo~il~eP~s ~~~z patrzone w ten sposób, ażeby uszkodzenie drożej o 5-10 fi. Położenie targu tnte.i~ 
dróg żelaznych, h) przedsiębierstw górni- wlomach ,ogolnego lode,k~l. l} ś. g , _ robotników przy ostrożnem z ich strony szego przedstawia się obecnie nadzwycza.J 
czyeh i l') pl'zellsiębierstw w ści~lejszem na przeplsac.l o. o pO\V1t; z!a no hCI przy.,,? wykonywaniu swych czynności, nie tak la· niekorzystnie Zapas składa sili) przewa
znaczeniu tego wYl:azu:, . zysku przedsI~b~erstw gOl'D}CZyc.'d 1! ~ob.n two nastąpić mogło. żnie z tych gatunków które najbardziej u-

li) Co do OdpoWlCdzlalnośCl ,za. wypadkI 1880 (_~ 7, grudnm) I!r~edłodono Je, ~a lZ l~ Obowiązkiem jest również przemysłowca cierpiały na cenie pr~ytelll kupców jest ma-
zachn,dz11~e przy wyzysku drog zr.laznych1 1 poselsk1eJ austryackl~J ra.y ;~~~! W:kl!~~l:'t przedsięwziąć środki, ażeb~ pracownie .prz,e~ ło, tak że o wla§ciwym jarmarku nie mo
ohowIązuJe ustawa z d. 5 marca 1869 r. Jekt ustawy p~zelIl'ysłoweJ: k d' b' t cały czas roboty stosoWllle do właścnvoscI z'e by:' nawet mowy 

u 'ł' d . b' t l ' , . / d O ed alnoM prze SIA lers w' v. "h en ug tej ustawy prze SIę ters wo (rogI rowmez o p \VI Zl ;r: , ich przemysłu utrzymywane były możliwie rv l K l 30 Dziś 
żelaznej pn.rowozowej odpo:viadn. z~ ,wszel- przemysłowych. Ust~wa ta stoso,:ac Slę ma cz sto i bez ~a lenia i ażeb odświeżanie '·e, Ila.. a s~. e, . czer,,:ca. 
kil. l1zkodł;: zrzadzoną. skutkwm zabICIa luh (art. III) do wszelkIch czynuośc~ odbywa- )~vietl'za odptJiadalo zaws~e liczbie 1'0. rozpoczął Sili) tl! Jarlllark na wełnę· P,o
sk:'1leczenia człowieka przy wypadkach ko· nych w spo~ób. przemysłowy. 'VYJątek (art: Lotników i rz 1'Z dów oświetla'ąc ch i czątek ,~cale ~lepom'yśl?y, ocl.lat dw~dzle
}PJ'owvch o ile l)l'zedsi"hierstwo nie dowie- IV) stanOwliJ, Jellnak: gospodarstwo rolne l , d ... lP Y ąt . k ll'~ Yh stu bowlem me dOWleZ1Ono mgdy tak ma-

J , ",' • k' . 'h d • . , .. przeCIW Zlała o pows awamu sz oc lWyC wy-,. . k b' . owicie 650 ctr Od <łzie źe wypadek nastąpił pod wpływem I leśne ze wszyst leIlll lC o ga1ęzlelllaJm. I . " 10 Ja o ec.me, a mIan . ,., 
siły' wip.kszej (tak używa kodeks nasz w I pobocznemi zajęciami o ile takowe maJ~1 ZleWw. .. b" l roku 18G8 Jarmark tutejszy traCl znaczeme 
ilOlskin: prz~kladzie) albo z winy po~zko- w zasadzie za przedmiot przerabianie lub d ~IemI1leJ o oWbą~a~~ są przemYi owcy coraz bardziej. Dowóz wynosił wtedy 3,500 
dowalleO'o' odpo'wiedzialność jest obowiązko- spożytkowanie własnych wytworów; dalej a:Jąc~ ~wym 1'0 o lll, "om rzemrs owy,m ctr., jeszcze w r. 1874 dowieziono 2,880 
wa bezow~o-l"du nil. to czy 'poszkodowan"'m górnictwo r.ajęcia wyrobników oraz robotpi- lluesz .alll3;, przeł·zna~zil.c na

k 
del~ ,ce pomdle- ctr., w latach 1876-1879 już tylko 1,900 

'. ' o '" .,. J, "h . d' b" s;:czema me wp ywaJące sz o lWIe na z 1'0- t l t· l t t 'l l 900 l 400 t jest pasażer czy urzęclmk kolejowy czy o- kow zatrudmonyc czasowo w pIze SIę ler- . c r., a w aac l os a mc l ,~ -, c r. 
~ba trzecia' '\Vynagrodzenie strat nastę- stwach przemysłowych, służba domowa i Wlep' ł b' . t " Jak w latach poprzednich, tak samo i te-
;mie We(lłl~g §§ 13'>5-1327 ~O'ólneo-o ko- wreszcie przedsiębierstwa dróg żelaznych, d rZfIl1Y~ oWJ o oWl~zam SlJl ~ 0Jowac Slę raz przyczyną małego dowozu S11 sprzedaże 
deksu cywilnego W"'myśI t"'ch "'l)ara~rafów żeo-lugi parowej i telegrafów ~rywatnych. (}.p0 eceu w.y awa:~yc. ' Z? wzg ę u nładPo- dokonywane na miejscu u włagcicieli. WifJ-

•• - J. ,'" ". ••• ' wyzsze przepISy plSllllenme przez w a ze. k ~' d " . b . ł ' w raZIe 11lerozlllvślnego przy czy me ma obra- PrzepISy pomlemoneJ ustawy o lloszące, SIę "d k t;j s~a c~ęs.c oWlezlO~eJ o ecme we ny, znaJ-
żeIl cielesnych, poszkodowanemu wynagro- do odpowiedzialności cywilnej. przedsIęble,r- l' o • nusqJll/. dUJe SIę JUŻ w druglCh rękach. W mtere-
dzić najeży: koszta leczenia, stracone korzy- ców przemysłowych, brzmią Jak następuJe: SpraWOTldanl'a targowe. sie nie widać dotychczas żadnego ożywie-
ści ohecne i przyszłe skutkiem niezdolności LJ ni a, moźe dla tego, że mycie jest w zna-
z!\l'obkowania fi. nadto zaplaci(~ na żą.danie § !J2. RobolniclJ przemIJsłoll-; 1). i cznej części wadliwe. Prawdopodobnie u-
t. Z. opltl.tA Zll. doznane cierpienie (Schmer- . S!l., We/Ila. P e s z t 29 czerwca. Poprzedn,_ sposobienie poprawi się w dniach, Inastęp-

" Jako robotnicy przemysłowi uważan~ ~ k 'V l dł b d k 
zen.sgeld). 1V razie rozmyślnego przyczy- wszyscy ci pracownicy, którzy zatrudUlelll Jarmar • w ęgrzec l pl'zesze . ar. zo CI_ nych. Płacono za gorsze gatull l 85-100 
nienia kalectwa wynagrodzić też należy, Sili stale w przedsiębierstwach przemysło- cl,l~j tylko troch~ welny dwu~trzyzn~J :zak~_ m., za wyborowe i średnic 105-115. W o
zwłaszcza kobietoUl, szkodę spowodowaną wych, bez różnicy wieku i płci, a miano- 1?1l~ dostawcy, 'płacąc 10-12/0 !lllll.eJ, a:1l_'g6Ie spadły ceny w porównaniu z rokiem 
przez zdefigurowanie, o ile llrzcz to osoba wicie: z~h prz~d ,:oklem .. Sprzedan? r.owmez n;ej przeszłym o 10-15 m. 
poszkodowana doznaje }Jl"leszkód w daIszem a) Pomocnicy t. j. ci, którzy zatrudnie_ni wlelk.~ 11osC' wełny JednostrzyzneJ ~osLyck~e_ Wellla. C h ark ó w l lipca. :Na jar
utrzymaniu się· O ile strony Ide porozu- są przy technicznej stronie przemysłu (sub- do tJagern~orfu, po cenach dor?;v~y,waJą mark iliński w Połtawie udaj 11 się ztl1d 
miejq si~ o jednorazowe wynagrodzenie w ' k . h II . czeladnicy, kelnerzy, woźni- eych pra!"l~ zeszl~rocznJ:m. PozmeJ, roz- I kupcy w bardzo małej liczbie; oddział ban-
kapitale, przyznaną ma być renta. \V ra- Je CI aU( OWI, poczę!y SI~ JarmarkI w NI~mczech, ktorych, ku handlowego miejskiego nie wezmie wca-
zie zabicia ","'nagrodzić należy koszta le- I) ,U dl d t k t H'lf b't " przebIeg mepomyślny oddzmlał bardzo szko- II le udziału w J' armai'ku Wełny z Charko-

• • ' J ...", e n" nrzę owego e B n: " I sar CI er dl" t t . t·' ł' Ob .' t ,. , . " czema l pogrzebu, oraz straty Jakle śUllerc której to na~wie wedŁug dalszego jej określenia, lWIe na u, eJsze ,.8.1 gl we mane. 10 wa mkt me ma zamlaru dostaWIe. 
człowiek,. przyczynia tym, co z samego ollpowia<1a I1ajlepiei użyte przez nas wyrażenie. I W tym okreSIe był bardzo mały, a ceny 

pana Ohlebowskiego, iż skreślił ?n wiz~ru-I kladu; pros,iła BOl?a o prz~b~czenie i sp~ l' vi? i Angel~ d~a ,dopełnienia iiwiętego obo-
nek wieszcza z Czarnolasu zupehue odrmen- CO' RKA SKAZANEGO. dzala .dłu,gle gO~llly w kosm ele modląc SIę wIązku, gdyz SllVlO odebrał był od brata 
ny od tego, jaki urobił si~ powszechnie., do ,ŚWIęteJ El.żbwty, ahy wyjednała odwló- Jerzp.go list następujqcy: 
1Vprawllzie ton drugi wizerunek oparty I NOWEIJLA. c~l1le karz1ł~eJ rękI Boga i oszczędziła dzie· "Daruj jeśli ci nie jestem posłuszny, ale 
jest tylko na przypuszczeniach, przecież! przez Clę, któ:e SIę ma naro~zić. przechodzi to moje siły. Stary już jestem 
przyznać trzeba że ma on wiele bardzo I :b.d:a.ro-:b.d:o:o.nier'a.. Be~bla , u~arła ~śJ~l1echając się do có- i niedalelca chwila, w której przestanę ma-
pra,!,dGflodob~e~st,wa, że daje, kluc~ d.o zro- re~zkl, kto reJ dano lm,lę Angela .. Kobie~y, rz,Yć ~awet o szczęściu, k~ó.re mi się. ust~-
ZUmlemll. mmeJ Jasnych chwIl w zyC1U po- -~ k~ore czuwały przy Clele zmarłej 0POW13,- Wlczme wymyka. Tem lepIeJ! Marzeme me 
et y i że psychologicznie rozjaśnia arkan y yf)at'iiy cil/g.-patrz Nr. 146). wlada~y, że w nocy wszed~ do domu młody może mi wystarczyć. a żal mnie zabija. 
jego twórczości. ·Wielkie umysły spokój Zniknięcie oskarżonych pogorszyło ich wysokiego. wzrostu ~ZłOWlOk, z długą czar- Nie popełnię żadnego szaleilstwa, ale o 
zdobywają; jedynie bojowaniem i walką, sprawę i po przeprowadzeniu wczesnem n!J: brod~ l sł?wa me mówiąc gestem na- bracie mój! nie odmawiaj mi ostatniej la
nigdy 11l'awie nie jest on ich udziałem w śledztwa, wydano wyrok skazujący obu na kazał .1l1lIczeDl~ o~e~nym, zbliżył się do u- ski o juką cię proszę: daj !mi widzieć mo
miłości. Dla czegożby Kochanowski stano- śmierć... lJ~arłeJ, odsłomł Je~ twarz i długo się w je dziecko. Piszę ten list na pokladzie 
wił w tym względzie wyjątek. I Gdzie się podział Jerzy? Mówiono, źe ~lą wpat!·ywal. a potem upadł na kolana statku przemytników, noszącego pi~kne i-

Tatomir przy końcu swego dzieła o Ko- uciekł z wyspy na statkn kontrabandzistów. l p~akał Jak dz~ecko. ~V dwa dni potem· mię "Speranza Nostra" (Nasza nadzieja). 
cl1anowskim żałuje, iż poznał utwór pana I Widziano jak palil ogień na wybrzeżu, jak p~~lCya. zarzą~zIła rewlzyę w domu Mi. 1 Dzień świta; przed oczyma mam Castelsar
Chlebowskiego wówczas, kiedy jego własne wystrzelił dwa razy na sygnał, potem rzu- ~1l1l, k.tóra: wztęła now?uarodzoną na ręce do. Za godzinę będę tam sam _ z najo
opowiadanie było już drukowane w oclcin- ci! się w morze i popłynął wpław: do l pOWIedZIała ze, smutkIem: kropniejszemi wspomnieniami. Oddam list 
kach pism }leryodycznych. Oddaje on spra- statku. Są,dzollo, że jest w Turyme a - Babka chclała:by żyć dla ciebie, bie- na pocztę i pójdę w kierunku skały Mu
wiedliwość swemu współzawounikowi, nie może - kto wie? na jakiej małej wysepce dnI} mal!3uka, ale me mOŻe! ros-'Vieres, gdzie mnie można znaleźć i 
moźe jednak utaić, iż IJl'ztmosi o wiele tra- gdzie żyje w nędzy, z wyrzutem sumienia.. Zyła .Je~llak I?rzez lat kilka i nim ją zawiadomić. O mnie się nie bój, b~dę 
dycyjnie przedstn,wioną postać księcia na- Wszystkie małżefIstwa z wykradzeniem źle Z~nal~Wlel11e dobIło, kazała przysi!!dz Sil- przezorny; ale pomyśl tylko mój bracie, 
~zych poetów od ~ej, jakl~ odtworzyć usil u- się zazwycz~j kończł}, .. Biedna Bebbia ~ro- VlOW~, br~tu J er:zego, ż.e zastąpi miejsce oj- jak długi się wydaje cz~s ten~u, kt? c.zeka 
Je pan Chlebowllkl. Zdame to zal)ewne po- go przyplaclla swą UCIeczkę. Teraz lUlała e~ slerocle; stryj spełmł to z ochotą. Ale na pocałunek swego dztecka 1 mUSI SIę u
dzieli wielu. Ci jednak którzy kochają się lona zostać matką! Chciano j!!t badać, nic kl~dy ,babka: un~arł~ a on . zostal sam z krywać. Przyjeżdźaj pręqko, prędko, prę<l-
W prawdzie i wolą ją od poetycznych fikcyj l nie odpowiadała. ~leck1em, Ille WIedZIał co z niem ma 1'0. koL" 
choćby najpiękniejszych, zastanowić się mu-, Od chwili nieszczęścia nie wymówiła ani bIĆ. Po rozt;nyśle postanowił wywieźć j/ł 
szą nad nowend pogl!J:dami, które rzucajl!l jednego słowa. Możnaby slj,dzi6, źe jest na ląd stały l umieścić na dobrej pensyi. 
światło na wieszcza z Czarnolasu i uznać I niema- a może umyślnie zamilkła? I do- \Vybrał w tym celu Medyolan, bo starsza 
w nich ważny przyczynek do jego histo-! brze uczyni!a - bo i cóż miała do powie- c<?rka hrabie~o de N ardi, hrabina Wero-
ryi. dzeniaJ mka tam lIueszka.ltt. "Uosobienie rozsąd-

Obok tego światła znajdujemy jednak Tak ludzie mówili a inni dodawali: k,n," jak jlj, ~jciec zwykł był nazywać, stra-
ba.rdzo zagadkowe i niezrozumiale wnioski "Miała zbyt piękne oczy a piękno oczy cIla cały majątek żyjąc na zbyt wielką ska. 
autora, kiedy bez żadnej racyi przechodzi na to Sil dane żeby łzy wylewać i innyp: lę. Zro.bila te.st~llle?t, którym przekazała 
do idei słowiaflBzczyzny, z którą Kochano-I łzy. wyciskać. Nieszczęśliwe hędzie JeJ wSz:ystkle dłU~l l CIężary synowi swemu, 
wski nie mial nic wspólnego, jak nic wspóI-

1 
dziecię! Nieszczęśliwa ma.tka, która j!! COS1~0 R:0drlguezow~ i umarła otoczona 

nego nie miała ówczesna Polska, kształco-· urodziła!" rodzmnelIll p~rtretaml. Po pogrzebie, któ
na jedynie na wzorach łaciilskich, myślallli I I w samej rzeczy, :Mimia godną była po- ry był wsr~maly" cała rodzina popłynęła 
i sympatyaIlli swellli ciążąca zawsze ku za-l żałowania; wiadomo przecie" że ;winy 1'0- do Sa.rdyuu; hrabina Wero.nika po to, że-
chodowi. dziców spada.jl.Jl na dzieci. Smil?rć weszła by tam ~08tać pochowaną. jak sobie źyczy-

Wll!r:rUa JlaJ'l'ene. i do jej domu a teraz zagrażała mężowi jej I la, hrabla, R~dIiguez i żona jego Beatryx 
l córki; oskarWa siebie o danie złego przy- po to, żeJJy Slę dorobić majątku; stryj Sil-

-----------------------

II. 

Przejrzyjmy teraz dziennik Angeli, któ
ra ma lat dwanaście. 1V tym wieku nie o
hawiamy się deklamacyi. Na samym po
czątku dziennika powiedziane jest, że źy
cie jest walką: trzeb:L zwycięźyć lub u
mrzeć. - Ol umrzeć! Myśl o śmierci nie 
przerażała dziewczątka; od pierwszej stron
nicy wyznaje, że gotowa jest rozstać si\) 
z życiem. 
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