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KRONIKA EKONO\'ICZNA. I ski~j, widać już z tego faktu,że w oesar-. nego hołdu oddanego jego obywatelstwu i miotowe przeważnie zaznaczanie l)rac eko-
i~ . .I.\\L stwle 7,4% zgonów jest rejestrowanych cnocie. Dzienniki ekonomiczue wyrażają nomicznych. , Kto wie, czy nie będzie to i 
-rm-- pr~ez .lekarzy -ze wskazaniem przyczyny się, o nini nader sympatycznie. I my też z korzyści~ dla autorów, o których w Ło

śmIerCI (200,000 wypadków na 2,826,438). więcej miejsca niż zwykle mu poświęcamy, dzi~owiedz!! się ci właśnie, co w naszem 
ID; Nic też dziwnego, że do lat ,20 dochodzi nie tylko jako ekonomiście, ale jako wzoro:- życiu ekonomicznem tak poważn~ odgeywa-

Departament lekarski' w Petprsburgu 0- zaledwie 48,7% ·z ogólnej liczby mlodzieży wemu swojego kraju {)bywatelowi. h rol~. Zdaje nam się, że w Królestwie 
głosił za rok 1881 ciekawe sprawozdauie o az pomiędzy tych, którzy przekraczaj~ ten W Oesarstwie urodzaje wypadły świetnie, niema pisma, które by tyle miejsca poświę
wzroście ludności i sl;,tl.nie zdrowotnym 63 wiek, trzy czwarte . ogółu znajdnj~ się w· w Królestwie tak samO. Wiadomo,że od I cało sprawom ekonomicznym, co "Dzien
gubernij i 7 terytoryów Rosyi. Brak w normalnym stanie zdrowia. Fakty te czer-I pomyślnego wyniku zbiorów'1 zależy w zna- nik łódzki." Słuszną więc byłoby rzeczą, 
niem Kaukazu, krą,ju zakaukazkiego i kil" pane Bib ze statystyki poboru wojskowego. cznej części zbyt towarów łódzkich. Szczę- aby nam nareszcie przyznano prawo loby
ku gubernij wojskowych, które nie dostar- Należy jednak zauważy:ć, .że . rząd opieko;' śliwy iw dobrobycie znajdujący się Tolnik wateIstwa i zechciano uwzględnić ... nasze 
czyły danych. Ogólna liczba urodzeń wy- wał się jak mógł medycynlb a nawet apte~ siejepomyślnoś? dokoła siebie. Mimo to, istnienie. 
Iiosilaw roku 1881: 4,043,863, ogólna li- karstwem, warunkując zawód lekarski prze- wszystko, ani wiadomości zjarmarku niżno-
czba zgonów: 2,826,438. Liczba urodzeń i różnemi egzaminami i dyplomami. . nowogrodzkiego, ani ogólny stan inter.;>sów, KO,RESPONDENCYE. ' 

'zgouów, w stosunku do ludności, nie jest Kronika żałobna zazuacza śmierć J.B. nie upoważuiajądo różowych przl3powiedni 
jednakową w Rosyi europejskiej i w Ro- .Alberdi, niegdyś posła rzeczypospolitej ar- dla przemysłu łódzkiego, któremu tak słu- ~u:r.-:-
syi azyatyckiej. '\V pierwszej procent uro- gentyńskiej we Francyi, Anglii i innych sznie po Toku klęski, obfite należałoby się 
dzeń wynosi 4,66%, procent zgonów3,24%; krajach. Urodził się roku 1810, w epoce żniwo. Pokrewny mu przemysł białOi~tocki Warszawa, d. 2(J sie1'Jmia 
w~drugiejprocent urodzeń 3,7fj%, procent niepodległości swojego kraju. Umarł nie- również cierpi i gdy zsumujemy liczbę firm, Dzisiejszą naszę korespondencyęchcemy 
zgonów 2,84%. Tym sposobem wzrost lu- dawno' w Paryżu. Byl to myśliciel światły~ które w Białymstoku podczas przesilenia poświęcić agitującym się obecnie pryjektom 
dnościwynosi 1,42% w Rosyi europejskiej ekonomista, sumi~nny, I?ra?ownik g?rliwy, 1zawiesiłJ: ~ypłaty!, stosunek. nie o~aże. się I towarzystw kre~ytowych dla miast prowin-
a 0,91% w Syberyi. Wzrost ten ludności Tytułem do pomieszczema Jego naZWiska w korzystmeJszym lllZ w ŁodZI. Jakle wldo-cyonalnych Krolestwa. Sprawa ta bezpo
nie jest naturalnie jednakowym we wszyst- .kronice niniejszej S11 następujące dzieła: ki są na wywóz zboża, dziś jeszcze przewi- średnio Łodzi nie dotyczy, bo miasto wa
kich częściach Oesarstwa. Gubernie półno- Podstawy ustroju potit.1Jcznego rzeczypospo- dzieć niepodobna" Tyle, pew, na, że zboże II sze stanowi szczęśliwy wyją, tek, dla które
cne Rosyi europejskiej zbliżajlb się do Sy- litej argentjplskiej, Prawo publiczne pJ'owin- amerykańskie :wywołuje zwolna zupełny go kwestya kredytu na nieruchomości zo
heryi (1%). południe przedstawia. wzrost cyoniItne, System ekonomiczny i finans(jwy przewrót w stosunkach handlu zbożowego stała już rozwiązaną. Ale jeśli pominie
. naj znaczniej szy (1,8°/0}. W guberniach konstytu;c.yii, Cafoi~ ,nal'odo1fJa. Z t!.tułó~ .i,. ż~ rolnictwo ,coś prze~się~zilbć musi, aby II mynawe:t ,ogÓIUY interes, ja~~ 2ll!-a dla, o~ó
.środkowych zauważono jednocześnie najwię- tych dZIel wldac JUz człOWIeka, ktory pIC -groznemu wspolzawodmkowl czoło posta- łu ,orgaruzacya • kredytu mIeJskIego, sClSIe 
_cej urodzeń (4,2%) i najwięcej zgonów nie poświęcał pompatyczności wyrazów; Zy- wić. Ponieważ zbadanie wytworu i handlu lzwllbzana z ekonomicznym rozwojem kraju, 
(3,5%). Ze wszystkich gubernij pierwszeń- cie jego łączyło się ciężk02z walkami, jakie zbożowego w Ameryce rzucić moze pewne! to owe projekty winny obudzić bardziej-iż 

stwo pod względem urodzeń należy się peu- kraj przechodził. Jak każdy zacuy oby-światlo na tę sprawę, ponieważ .dalej, pomY-1 się tak wyrazimy -egoistyczne zajęcie ze 
'zeńskiej-(5,5D/07ijękateryaoołiliwskiej(5,30j0.wateI, nie pozQstawał ohojętnym., wob.oo śluQśĆrolniJm tak bezpośrednio oddziaływaj względu na zmiany, które, na wypadek ich 
Naj silniej wzrosla . ludnośĆ w Besarabii sporów wewnętrznych,ani dla honorów ani na stą.n naszego przemysłu, ~ pozwolimy urzeczywistnienia, przewidywane ,slb wustro
(2,40/-0)" Wzrost j~s~ jeszcze mniejszy. w dla zysków nigdy się nie sprzeniewierzył sobie wkrótce .da6 szereg artykułów o żbo- ju towarzystwa warszawskiego i łódzkiego. 
guberni petersburskIeJ (0,10%). ZostawlO- swoim przekonauiom. Od roku 1880 byt żu amerykaliskiem, napisanych przez Pa- Slbdzę zatem, że wólno mi dotknąć tu 
na samej sobie, ludność Petersburgazni- rzeczypospolitej argentyńskiej zdaje się być wlaLafargue z niepoślednim talentem. przedmiotu, który nie może być obojętnym 
knęłaby, dając pod względem urodzeń, jak ustalony. Pomyślność, nie majlbca sobie O innych kwestyach i rozporządzeniach dla czytelillków "Dziennika." . 
wszystkie stolice, rezultat negatywny (0,8%). równej w Ameryce hiszpańskiej,· uświęciła prawodawczych, tyczlbcych się przemysłu i I Po Wprowadzeniu, w życie towarzystw 
00 do Syberyj, ludność jej b~z emigracyi, przedziwnie politykę, której podstawą były . handlu, nie wspominamy, z powodu zapro-I kredytowych m. WaTszawy i Łodzi (1870 i 
zdwoiłaby się zaledwie w lat 80, podczas J idee Alberdi'ego. Zmarły był prawni- wadzenia oddzielnego Przeglq,du, majlbcego, 1872 T.), zakrzątnięto si~znowu w 1876 r. 

,
gdy ludność Rosyi europejskiej zdwaja się I kiem',~ko.nom~st~ i dy~lomatą. ~iał spo- skrzętnie zbier!1ć wią~ankę rzeczy kr:;tjO-\ ?koło ugr,untowa~.ia kredytu miejskiego dla 
w cilbgu lat 55. ., .. \ sobnosceuj;~UlęCla ,gOdzl;V,ych ,zJ:skow, .lecz ,,:ych. NatomJa~t konczymy, odwołamel!l~nnych. mIast Krolestwa .. Poc~ątk~wy pro
Najwięks~a śmlerteln.os~ dotyka, Jak Wla- był t? człowIek,_ kt;óry nle. poswlęcał mgdy SIę do ws~ystk,l~h pubhcysto:" ekor:oillI-l Jekt mIał na celu powIerze~Ie tej. sprawy 

domo dzieCI; 59,8% dZleCl Um1era przed 5 obowl~zku ambICyI lub mteresom. Serce cznych polskIch, Izby prace swoJe, bądz od- towarzystwu kredytowemu ZIemskIemu z 
rokie:n. Kontyngens ten wynosi 76,9% w jego tylkD radować się mogło na widok dzielnie, blbdź w- pismach poważniejszych tym warunkiem, aby instytucya ta wysta
guberni permskiej, tak, że,na czworo dzie- pomyśli1Ośc~ kraj~. l?'m.arl prawie bi~dnJ:', druk~wane, n~dsył~ć uam rac,zyli. W "Prze- w~ł~ .oddzielnlbseryę listów, zastawnych 
ci jedno zaledwie dochodzI do Ia~ 5. PT~e- bo ,!Szystkle c~Wllezycta, o?dawał kraJowl, gl'łdzIe pubhka~YJ ekonoml~~n~ch,". pl:a- mleJ~~lCh. Gdy .poddano ~roJekt ten po(l 
rażający przykład. zlych ~arunkow),_ w. Ja- DopIero. w maJu roku, blezą?ego rZlbd'YY~ gmemy, uaturalme" u:"zględmc l. swoJskie: rozbI~~' wła~z towarzys~wa I wybranych de
kich żyją: włościame rosYJscy~ Do JakIego znaczył mupensyę dozywotmą. Było JUZ \V rubryce, o ktorej mowa, me chodZI legaCYJ) wszyscy uczestmcyw naragach pra
stopnia są oni pozbawieni pomocy lek ar- za późno, aby mógł korzystać z tego skrom- nam o polemiczne rozprawy, ale o przed- wie jednogłośnie orzekli, że proponowana 

dzący zarazem, jak silnie uczuwać się daje I wy, to go zaIiczaJ~ do materyaHstów, cho- się jiIJ usystematyzować· i niewchodząc by-

ISTY Z WARSZAWY potrzeba podobnego dzieła. Wyraża przy- ciaż i tę nazwę odTzuca z oburzeniem. I najmniej w atrybucye religii, dochodzlb na L ' '. tem Herbert Spencer obawę, ażeby śmierć takim sposobem, jakabykolwiek zachodziła drodze rozumowania i wiedzy do rezulta-
:-<:m- lub choroba nie stanęły mu na prze- różnica pomiędzy moralno§cilb przyrodzonlb tów identycznych pod względem etyki. 

Etyka. Herberta Spencera.- PostlJJ' i n'2dza, H. ~e- szkodzie w jego napisanil~: "Dziś, ,pisze, a nadprzyrodzo~ą, . ::e~zła w z,,:yczaj poli- ,,~łusz~ie więc zauwazył Herbert Spencer, 
orge.-Pisma pośmie;rtne sl?W~c!,lego. - Ob~a~klZ gdy nak~zy' mo!:alne traCIC zaczy~aJIb po~ ~y~a pr~esad~an~a rozm,c zasadlllczyc~. W. IZ Jed'yllle ;za pomoclb powtar~ańmoż.na prze
zycia. i fa.ntazyi ZOfiI l'JemplCkIeJ. - Konarski, Ja~o wlgę, ktorlb pOSIadały Ila mocy mmemaneJ ImIę teJ polItykI wydztellb· zapewne l z teJ łamac OpOI' wrodzony beZWIednych konser
reformator szkól publicznych, Flo;rJa.~a. l'Jagowsk;te- świętości swojego pochodzenia, uczynienie książki i potępią kilka . zdań, które w 0- watystów. 
ITo.-Przy pańskim dworze, Dygas~lllIklego. - luzy- b d d . d .. k d l k 
~ierowie jadl!, Skarbka !5?rowskIego, -:- qhata za. moralności świecklb stało się niez ę nein. erwaulU o ,reszty mozna Ja o na er z e Et Y a ta sama i korona całego system a-

wsil!, Zofii MelleroweJ l Jana GalaSleWlCza. Nic zgubniejszego być nie może, jak upa- wystawić." . tiI angielskiego filozofa, wspiera się na 
. Do najważuiejszych wyd~wnictw o?,~cnJch dek i zamieranie systemu regulującego, 0- Pokazuje się z tych słów zUll.komitego wszystkich gaJęziachwiedzy; z praw biolo
zaliczyć trzeba tlumaczeme "EtykI Her-kazujlb~ego s,ię .nadal nieprzydll:t~ym, prze~ ~lozofa, umyś~nie p~zytocz0.n:fch ~. t~kstu) gicznych, psychicznych i socyologicznych 
beTta Spencera, dokonane przez Jana Karło- ukazamern SIę lllnego, przydatllleJszego, któ- ze we wszystkICh krajach dZIeJe SIę Jedna- wyprowadza on zasady najczystszejmoral
wicza, a wydane przez spółkę nakładowlb ryby tamten zastąpić zdoła!." kowo i że pod tym względem Anglia nie ró- ności i to w najwyższem tego słowa zna
warszawsk~. Literatura, mająca J?-a celu Odczuwaj~c niebezpieczeństwo grożą:ce z żni się od nas. ' czeniu. Nie jest moim zamiaieem, ani też 
badanie praw moralnych .w obeC1~eJepoce, tego powodu społeczeństwu, Spencer po- W dalszym cilbgu swej krótkiej przedmo- byłoby możliwem streścić w dziennikal'skim: 
jest bardzo bogatą w kraJach, ~to:r:epoc:.::u- śpi~szył opracować ety_k~, jak.1wl~iek zdaje wy autor U:umaczy się ~ P?wta:~ań konie- feli~tonie jedn.o z. nę.jgłębszych dzieł: obe
ły już oddawna potrzebę ~ast~pl~ma zasad ~oble spra,w~ z tr~dnosCl, J~Ie JIb ~potk~- c;z;~ych dla Jasnego w:yłoze.~a ~oz~yc~ teo: cne~ doby; chCla:Ia,?ym ~ylko zwrócić uwagę 
et cznych, opartych na ObjaWIemU, zasada- JiIJ· "Is~llleJe:. peWIen' rodz~J k!yty~ow, ~I- TyJ ~tyc~nyc~, ,dod~Jąc, ,lZ me. zaJuJe teJ na Jego znaczen;e l domosłość, oraz na pra
mIracyonalnemi, określającemi obowiązki sze daleJ, ktorzy, wcale SIę me Cle.szą, ze praWIe meumkll1on~Jkome?znośCl, bo t'yl~o cę tl:rmacza! ,k~or.v: musiał łamać się z wieI-
człowieka względem wspóUudzi. Nie~cy, zasady etyczn~ lll~lJl dl'oglb, pr~~z mch wJ:- .częstem.llowtarz.amem mozna obce pOJęCIa klemI trudnosmaml, pr~y małem wyrobieniu 
Franc a a szczególniej Anglia, mogą 'się sn~te" zga~zaJą SIę ~ ~aklemlz zasada~l1, wszczepIac. w 0Vor~e umysły. " ~lozoficzne!ll naszego Języka, strzegąc si~ 
ochlJbiĆ. ważnemi bardzo na. tern . p~lu I oSI~glll~tenll dro. g~ UmleJ,~,tllą, ow, s;zem gme- . J estto mezlll. Ie~:n~e tl.afna, ~waga, sWlad- Jednocześme. ~byt śm~ałego t'yorzenia no

Pracami .. My posiadamy tylko Jedno d~Ie- waJ~ ~Ię na tę zgod~o,sc. ZamIast uzn~- czy o~a ~glębokleJ znaJ?mOSCl umys~o:"ych wlch a ,tem same~ lllezr.ozumla~ych wyra':' 
lo Ol' inaIne traktujące ten prz~dmlOt. wll:llla lsto~~e~o, P?dobl~nstwa, TOzw?dz~ SIę na~o~ow; l o ~ym wstr~Cle dl? wszelkIej no- zow, k~oreby uczymły ksu!lżkę medostępną 

O !:stawa~iu praw moralnych" Swięto- om nad rozmcaml powIerzchownemi: Były weJ IdeI, ktoTy tak dosadme scha~'aktery- dla ,ogołu .. 
"h P k' Zasady. moralności" bowiem czasy. gdy kacerz zmuszony mękamI do od- zowal Bagehot "W prawach rozwOJu naro- Etyka streszczoll!1l .była w Ateneum" ze-
c ows lego, " ,. '., d l l ł d t d' " t 'd " lk 'd' t .. " G" k' " których pisałam obszernie w wo~ama, za awa a w a ze zewnę rznem ,ow Wler ząc, IZ wsze a nowa 1 ea Jes suorocznym przez p. Kozłowskiego dla . aYc lego, o , h listów pomimo. nazwiska poddaniem sili! i pozoma uległość wystar- ala ludzkiej natury cierpieniem. "Człowiek tych więc, którzyby cofnęli sie przed' prze
~u~ Sz %lko tłuma~zenjem. . czała, c~o,ć. w głębi 'serca t~'wał ~ozbrat. uderzony nilbl doznaje. ~mys~ov:eg? lęk:r, cz:v:tanie,m ca~ego dzieła~ ~t~eszczenie. to 

Z ~m~ lz wszystkich dzieł pOŚWlęCO- L~cz dZ1s~aJ, gdy krytyk.a m~ mozna JUZ czy przypadklemwszys~~le P?Jęcla Jego me dac m?ze .0, UlelU wyobrazellle, zapewne tez 
n chfemu ę r~edmiotowi, pierwszeństwo na- przy:unszac .. do w~zna:"allla wla.r~ powsze- siJ;, fałszywe. N owy f?;0l:lC, ktory wkrac~a qo Z~ChęCl llleJe~~n głębszy u~ysl do pozna
J ~ . Er ce" slynn~go angielskiego filo- chu~J, I.udz1e st:;traJIb . s~ę wys.tawlat" prze~o~ mozgu ws~ystko.Vf rum prz~wr~ca, s.taJe s~ę lllago W CalOSCl. Dla naszej hteratury jestto 
z~la SIb~ śim w szeregu ważnych. dziel nama Jeg? w Ja!-na]wlększeJ sprJe~znosCl spra)Vcą ll1epok~Jo~ .. Ludz.le WIęC n~B lubIą bar~zo, ważny nabytek, ~ p'rzyjęcie, jakie 

: h t k żal za utwór naczelny z prawowIernosclą· Gdy SIę oddala od wogole nowych IdeI l chętmepowstą.JlJl pTZe- znaJdZ1e w społeczeństwIe zaświadczy o kWOIC eJe ęo ill~~oficznego systemu) a jeśli wiary, :" ust~no:viony .dogl:,-at teolog.ic~ny; ciw tym) którzy je przyn?szą .. " , wię,kszej .lub mniejszej jego I dojrzałości. Nie 
oro?ę c ł ~l' 'ac swoich i nie wykoń- to mmvląnanj ze musI byc bezbo .. lllklem, Jestto, rzeCZyWIŚCIe taJelUlllca przesIado- tracmy Jednak nadziei że próba ta wypa-

przelllac~y °heJ pl d ł .."a,.iI)rzód etykI> tlu- chociaż on na tó nazwisko wca~~się nie wań, jakie po wszystkie wieki spotykały 'dnie pomyślniej wszakż~ Nauka; wychowa.-
czywszy lllnyc wy a LU J "', d Gd . . d" . t ali' t'" •. d'" t k ' l'" H b " . z te o w przedmowie do niej 1 zga za. y mu. SIę .wy. aJe, ~e f2,,;>r:y u - no:va. Ol:OW l JaKle zlSlaJ spo Y, aJil; mora: - ma .. er er~a Spencer~ doczekała się już 
;a~~sób§ niez;iernie racyonalny i dowo, lltyc .. ne tlu:tna.czell1ę ZJaWIsk memr"-podsta.- nosC: U16zalęźuą:, oraz tych, ktol'zy staraJtt drugIeJ edyaYl. (D. tt.! 



-2-

clro!!a nieJ'ost właściwp i 1)0 kilkuletnich pra- nad pO,l'edyilCzemi to\"arzystwami. ·Dla t-'J' .' d' N' ko'!lce pogłoski o 11)rykri. maszyn i narzędzi rolniczych: 2 fa-~ 'H "" wazaJI1 w po azy. lepo h-l k' . ł k l f. bl'yk.t ćwieków i slu 
cach wygotowano w 1880 r. "Projekt usta- przyszłej łączności potrzebną jest jednostaj- biegają bezustannie. Trudno uwierzyć, aże-I n'Y l zapa,e, d'L. ł k l f l t 
wy stowarzyszenia kredytowego miast Kl'ó- ność ustaw. Naturalnie sama zasada auto- by po wielu latach świetnego powodzenia, I ków c1rewmanych o. :-a1Pa, e l' a)l'Yf m 
l P l k· .. ' l l 1- 'k' T l f·tbryka l"le l parowa areHtwa o s lego," wyznający 1I0wej insty- nomii cząstkowej zupełnie si~ z takiem stb- Jedn':1 mepomyślna kampama zc o u,t3. spr~-I g~Zl ?", i w'" stkie te fabr k' , 
tucyi samodzielne stanowisko - bez wszel- warzyszeniem nie znosi i wymagać będzie wadzić poważne wstrzl1śnienia i niewi/,tpl:- blal'ma bawe ny... s~{ , 1 290 83~ 1 l 
kiej zawisłości od dyrekcyi głównej towa- uwzględnienia przy redakcyi i uchwale pro- wie wielkie"dobrze p. rowadzone fabryki me zakłady prodllkuJ~ ,ogo em~n.a, ',;s. 
rzystwa ziemskiego. Ohodziło tu o stwo- jektów oclr~bnych miejscowych warunków. zostani/, zachwiane. Również jednak nie u~ rocznie i zatrudm~Jt1 1,5ątl:lU. ro.botmkow. 
rzenie kredytu dla wszystkich miast Króle- :Można jednak pogodzić z t~ koniecznością. lega w~tpliwości, źe przemysł cukrowy w I\y a:rtoś,ć pr,9clukcYI r~e~l1eSllllczeJ? zatrud
stwa przez emisyę listów zastawnych, opar- runiej więcej analogiczne przewodnie pun- dotychczasowej swojej rozległości nie zdo~a maJ~ceJ 30o-u robotmkow, wynosI 150,974 
tych na jednakowych zasadach obciążmia kty ustawy, które potem nie stanlb na prze- się utrzymac. Uprawa buraków zostame rublI. ," 
nieruchomości. Stowarzyszenie takie mia- szkodzie stowarzyszeniu. ograniczom!:. Jak zwykle w walce o byt, Warszawa., W,ban/ltl J?ol.s/rt?n, ,w .s~h 10-
loby więc zasady analogiczne z towarzy- Centralna illstytucya, o której wspomina- słabsi ulegll!l<.-zaklady urządzone nieodpo- sowań odbędzIe SIę w dmu,]~ Wlzesma 10-
stwem ziemskiem, t. j. jednę dyrekcy~ głó- liśmy, jak wogóle cale stowarzyRzenie może wiednio, . któi'e mogły się opłacać tylko sowanie 4-Jlrocen~owych obhgow skarbowych 
wną i potrzelm:j, liclbę dyrekcyj szczegóło- d1lżyć do ułatwienia zbytu listów, podtrzy- przy wysokich cenach cukru i premiach wy- Królestwa Po}skleg? .. 
wych. :Ministeryum skarbu dopiero nieda- mywania ich kursu i zabezpieczania svrlb wozowych,-zejdq, z pola.. Być może, że ogra- Warszawa. Z ,dmem 20 b. m. z~tCzęly 
WllO zakomunikowało odpowiedź generał- kontrol~ potrzebnej do obiegu papierów niczenie nie odbędzie się bez wstrzl!śni~ń, ~i~ odbywać rewlzye w fabrykach tutejszych 
gubernatorowi warszawskiemu, odmawiając pewności finansowej. '\V tym właśnie wzglę- ale to właśnie byłoby tylko dowodem me- 1 zakładach przemys~owy?h. S~ecyalne de
w niej uchwaly lpowyższego projektu. Je- clzie urzeczywistnienie projektów towarzystw prawidłowej gospodarki, jeśli tyle la.t świe- legacye przekonywaJIJ, Slę, .0 Ile w ~abry~ 
dnocześnie jednak p. minister wyraził zda- kredytowych ważne jest i dla JJodzi, której-tuego powodzenia nie wystarczyło do ze- kach przestrzegane, są przepIsy ?stro~nośCl 
nie, że niezgadzaj1lc się na solidarne sto- instytucya kredytu miejskiego mogłaby mi brania odpowiedniego kapitału l'ez~rwowe- pod, względem samtarnym 1 bezpleczenstwa 
warzyszenie miast Królestwa, nie sprzeci-łączności z innemi zyskać. Q. go. Tymczasem cukrownie odbywaJIb zgro- oglllowego. . ., . 
wia się jednak zakładaniu samodzielnych madzenia, chClbC obniżyć ceny buraków, 0- W towarzystwie popJer~nra p~~e'!lysłu L han-
towtu'zystw, które mogi/, z autonomicznemi SpraWOZdanl'a tarnowa, graniczyć taryfy kolf.ljowej gotowe Slb zawie- dlu najczynniejszą w tej chWilI Jest sekcya 
zarz~ldami funkcyonować w pojedyńczych li II rać konwencye, byle tylko utrzymać ceny cu- czwa~·ta ,drobne~o prze~ysłu. D elegacya 
miastach. kru. Godzi się jednak wątpić czy zabiegi te rzemleślmcz~ t~~ sekcYI otrzymała ok?ło 

W Hlyśl tej opinii czynione SI1 obecnie Gielda wiedelt~·/ra. Sprawozdanie tygo- odniosą skutek pożądany wobec potężnego 30-tu odpOWiedZI na k\~estyonary,u~z "! spra-
w Ptocku i Kaliszu sta.rania, dążące do dniowe (do dnia 25 sierpnia). prl!du w handlu światowym. Interes dróg wie re,forn~y st?sunkow rzemleslmc~ych. 
wyjednania uchwały na oddzielne instytu- Daleko, na wschodzie Azyi rozlega się żelaznych jest wprawdzie ściśle ~wilbzany ~ Cec~y I.maJstro~l.e warszawscy nadesła.1I Gd
cye kredytu miejskiego. Plany te niedale- huk wystrzałów .. Admirał Caurbet bom- przemysłein cukrowym, ale węgIel, buraki powi~dzl.~~rdzleJ teoretyczne, prOWlllCyo
ku się jeszcze posunęły naprzód, bo spra- barduje Fout-czu, rozbija arsenał chiński- i cukier stanowili! trzecilł część transportów nalm wJęceJ praktyczne. D~legacy~ prze
wa napotyka szkopuł w wątpliwości, czy chińczycy gotujl! się do rozpaczliwej obro- kolei czeskich, obniżenie taryfy jest więc mysłu wiejskiego pr~ygotowuJe swóJ kw~ .. 
autonomiczne towarzystwa mogą przynieść ny a renty francllzkie spadają. Giełda dla nich -sprawą ogromnej doniosłości. Po- styonaryllsz do ankiety o obecnym stame 
wlaśćiwy pożytek właścicielom domów. Po paryzka nie podziela oburzenia przeciwko zostaje jeszcze ucieczka do pomocy pań- przelJlysłu włościańskiego. . 
cz~ści odstrasza tu trudność stylu przy- Chinom, zemsta za poległych pod Bac Le stwowej: zmniejszenia podatków, lecz i jej Z Niinego Nowogrodu. Na zebramu peł
szłych listów poza granicami danego mia- nie może jej pocieszyć wobec wielkiej woj- skutek jest wątpliwy. Spadek cen cukru nomocników kupiectwa jarmarczn.ego, wy
sta i lączl1ce się z nilb szanse kursowe. ny, która niweczy handel światowy na oce- jest zjawiskiem międzynarodowem, którego brano na. trzechlecie: 1885, 1886 r 1887 r. 
Przykład listów m. Łodzi, która jest bądź anie spokojnym, 'V nieograniczonem zami- nie pokonaj l!! środki miejscowe. Właśnie przewodniczącym komitetu giełdo,,!o - jar
co bądź ogniskiem ożywionem, nie może łowaniu pokoju wyprzedza ona gabinet teraz zamyka Francya swoje granice dla marcznego, mORkiewskiego kupca pIerwszej 
hyć wielką zachetlb, bo notowanie listów francuzki; kursy rent. słabni/, wobec szczęku cukru obcego, a Anglia zamierza również gildyj, P. W. Osipowa; starszymi komitetu 
waszych na giełdzie warszawskiej niebar- oręża; rzeczpospolita potrz~buje dobrobytu, otoczyć opieklb wytwory swoich kolonij. giełdowego: A. A. Titowa, J. J. Kozako
dzo jest korzystne. Z tem wszystkiem mnie- nie wawrzynów. Rząd francuzki zapowie- Zaradzić złemu może tylko powszechne 0- wa i P. F. Morokina; członkiem komitetu 
mamy, że nawet w podobnych warunkach dział, że nie naruszy portów otwartych i graniczenie proclukcyi. Podobne zmiany wybrano H. Korniłowa, a na kandydatów 
organizacya kredytu jest pożyteczną, a w nie zaniepokoi handlu międzynarodowego, w nie odbywają się nigdy bez strat, słusznie starszyzny jarmarcznej powołano D.M. 
każdym l'azje pożyczki tą drogi/, zaciągane, każdym jednak razie wojna wyrządzić mo- więc giełda śledzi za niemi z wytężonlb Burrriiestra· iJ. "\Viachirewa. \V zebraniu 
hędtk mniej uciążliwe od dotychczasowych że wielką szkodę ekonomiczną, jeżeli nie uwagą. Interes cukrowy obj~l olbrzymie wzięło udział 107 pełnomocników. 
długów hypotecznych, zaciąganych u pry- będzie ukończoną szybko. Świeże wypadki kapitały, od naj mniejszego banku prowin- Z kolei. W!Jkaz,1f 8tatlpfl!Jczne w8zystkidl 
watnych kP.pitalistów. Zdanie to przewa- oddaly giełdzie paryzkiej przewodnictwo, cyonalnego do pierwszorzędnych instytucyj !colei w calem JlaJl8twie za pierwsze pięc 
za też już w interesowanych miastach, jak lecz prąd pesymistyczny przenika również nie znajdzie się pewno ani jeden bilans, miesięcy bieżl1cego roku dają ciekawą licz
się dowiadujemy z treści !odnośnych narad. i wszystkie inne rynki. Zdaje się, jak gdy- któryby niemieścil w sobie odpowiednich bę. "\V tym okr~sie było 50 dróg żela-

Poza wzmiankow::tnemi i w innych jesz- by dopiero teraz wystąpity w całej pełni kreclytów otwartych lub pokrytych. O ban- znych,z których 45 należących do towa· 
cze miastach prowincyonalnych kwestya ta zgubne skutki przesilenia po tamtej stronie kructwie wielkich firm nie ma jednak mo- rzystw prywatnych a 5 zostających w ad
znajduje odgłos przychylny. Pomoc intere" oceanu, zniżkowa tendencya kursów przeno- wy, O ile takowe opierały się na prawidło- ministracyi rządowej. Ogólna długość głó
sowanym w tej sprawk>ofiaruje p. WIady- si się na targ papierów wartościowych. wem prowadzeniu interesów; wywołać je wnego toru wynosi 23,535 wiorst a w 
sław Oohn z Tomaszowa, który chce wziąć Ceny zboża nie przestają dotychczas spa-mogłyby tylko odleglejsze zobowil!zania, tej liczbie 1,684 wiorst kolei rządowych. 
na siebie pośrednictwo w przeprowadzeniu dać. Z Ameryki wywieziono w ciągu je- spodziewać się jednak należy, że oprócz Przewieziono osób 12,858,256 i towarów 
projektów dla wszystkich miast gubernial- dnego tygodnia połowę tej ilości, jaką Au-' wytwórczości nie wybiegła również nad mia- 1,007,528,208 pudów. Dochód brutto wy
nych, oraz dla Częstochowy, Tomaszowa i strya użyć może na wywóz w roku pomy- rę spekulacya. nos; 86,455,972 ruble na a wiorstę 3,892 ru
\Vłoclawka. Niezależnie od przyjęcia lub ślnych zbiorów a nagromadzone jej zapasy Ogłoszenie bilansu austryackiej "Credit- bli, czyli w porównaniu z rokiem ubiegłym 
odrzucenia usług p. Cohna, którebyprzy-oczekują napróżno nabywców. W ponie- anstalt" nie wywarło na giełdę większego więcej o 5,20 procentów. Nasze koleje 0-

śpieszyły może splawę, miasta będą musia- działek odbędzie się w Wiedniu międzyna- wr~źenia. Ważne wapadki bieź~cej chwili prócznadwiślailskieji bydgoskiej, daly do~ 
ły w kwestyi tej porozumieć się wzajemnie rodowy targ nasion, tysilbce uczestników zajmuj~ widocznie cah} uwagę. chód większy od średniego. Kolej waT
i d~dałać solidarnie, aby łatwiej uporać się będą wspólnie rozpatrywać wiadomości o Wetna. Peszt 23 sierpnia. Tydzień 0- szawsko-wiedeńska na wiorstę przyniosła 
z trudnościami i wyjednać jednakowe usta- przepełnieniu zbożem Ameryki, Rosyi i In- statni przeszedł bez wydarzeń godnych dochodu brutto rs. 10,370, bydgoska zaś 
wy, co ważnem jest ze względu na przy- rlyj. Tymczasem dochody austryackich uwagi. Obrót ograniczał się do 4000 m. tylko 2,840 rs., terespolska 5,313 rs. i nad
szle losy towarzystw. Wymaga to bliższe- wielkich dróg żelaznych wykazują znaczny ctr., z czego przeszło połowę sprzedano na wiślańska 2,258 rs. Największy dochód z 
go wyjaśnienia. Opinia ministeryalna, któ- niedobór; następstwo zatrzymanego wywozu. sukna żołnierskiej Geny niezmienione. pomiędzy kolei całego państwa, dala dro-
ra nie zezwaht na wspóln~ organizacyę Ozynniki te majll! dla giełdy wielkie zna- ga mikołajewska 14,744 rS.na wiorstę. 00 
kredytu, nic. H1?że ?yć jednak prze.ciwn,l! czenie, od nich za:leżą .najw,ażni~js~e. papie- PRZEMYSŁ I HANDEL. się ty?Z! pl:zewozu. towarów zagranicznych, 
stowarzyszemu SIę, me Illlast, ale pOJedyn- ry notowane na gIeldzle wledenskteJ. Obe- to najWIęcej przeWIeziono przez Sosnowiec: 
czych tow:U'zystw kredytowych. Nie z~pu- cnie, jedna~ Ecbodz~ one na ąruęii pla.n, 6,953,083 p~clów i przez Aleksandrów: 
szczamy SIę tu w domysły, lecz deeyduJltce gdyz cały Interes zwraca na SIebie prze- Przemysłowość Cz~stochowyprzedstawia się 1,974,895 pudowo Dalej idzie Mława 921266 
sf~ry zdanie t.o już pozytywni~ wypowie- my~ł . cukrowy. Gi~lda prz~widuje przesi- ogółem w 56 fabrykach i zakładach prze- pudó:v i G:-anica 835,337 pudów. Z jJor
dZIały. Zgodme z tem mogą SIę w przy- leme I obawom SWOIm nadaje wyraz przy mysiowych. W tej liczbie znajdują się 2 tu ltbawsklego przyjęto na koleje żelazne 
szłości instytucye kredytowe połączyć w każdej sposobności. Akcye kolei czeskich przędzalnie, 2 browary, 2 tartaki, 2 pa- 1,127,900 pudów a z rewelskiecro 1138233 
związek z pewnym rodzajem dyrekcyi głó- spadaj~ a akcye banków, pos~dzonych o zo- piernie, l młyn parowy, 36 piekarni, 2 fa- pudów. o , , 
~która rozci~gnie zewnętrzn~ kontrolę bowią.zania w interesie cukrowym, - prze- bryki świec i mydła, 2 wapienniki, l fa- Ministeryum finansów opracowuje projekt 

JEDEN FAŁSZYWY KROI! 
PRZEZ 

:r:v.ta.y ..A.gnes Fle:r:ning_ 

Przełożyła z a.ngielskiego 

BRONISŁAWA NEUFE LDÓWNA. 

(Datsz!J 'ciąg -patrz Kl'. 191). 

Długa droga wioskowa, biała i pusta wi
ła się wężowatoj w oddaleniu płynęła woda, 
jasna, błyszcząca rzeka, płonęła latarnia, 
jak ogniste oko Oyklopa. Bliżej płoty z 
róź, fontanny, jeziora, szemrzące drzewa i 
uśpione kwiaty spoczywały w niezamąconym 
Rpokoju. 

Z ponurego, ciemnego. lasu dochodził ża
łośny śpiew slowika. Zaden inny dźwi~k 
nie przerywał nocnej ciszy. Wtem nowy 
szmer obił si~ o moje USEy - był to głos 
dobrze mi znany, pełny, melodyjny. Krzewy 
i winna latorośl trzeszczały pod krokami
wysoka postać chodziła tu i owdzie, poszu
kuj~c północnego gościa, lecz nie znalazła 
go nigdzie. Niezadługo i to ustalo i Ri
verdale Hall znów spoczęło snem kamien
nym. 
. :Myśli moje były u Idy. Co się jej stało? 
Ze jł1: coś spotkało, tego byłam pewna mi
mo jej zaprzeczenia. Oiekawa byłam, czy 
wiedziała więcej, niż chciala powiedzieć. 
To dzikie, niewytłumaczone spojrzenie, te 
poranione, zakrwawione ręce miały swoje 
znaczenie. -

Nie mogłam przeniknąć zagadki i rzu
ciwszy się na łóżko obok Magdzi ząsnę
łam. 

,Gdy nazajutrz rano Ida, ukazała si~ przy 

śniadaniu, wpatrywałam się· w nią cieka- W moim składzie niema bawełny. sc.eny w salonie. Fortepian trzeba posta
wie, ale ślady nocnego rozdrażnienia mi- Jam zrobiona z edredonu. WIC tuż-przy scenie; musi przy tembyć 
nęly. Dziwn~e chłodno i pi~knie wygllbda- - A! przypuszczałam, że to będzie coś ktoś, coby na nim grał. Bez orkiestry 
ła w blado niebieskiej sukni, z jasnemi miękkiego i... obejść się nie można .. 
włosami, odczesanemi z nizkiego białego - Przestańcie, przerwała Ida, - zanie- - Pozwó~cie więc mnie być orkiestrą.,-
czoła. Prócz jakiegoś nerwowego- niepoko- chaJcie dziś szermierki, proszę was, scho- rzekłalU,-Ule zależy mi na braniu udzialti 
ju w ruchach i braku zwykłego porannego wajcie sztylety do pochwy, młode panie. w obrazach. "\Vy wystarczycie. .~~, 
rumieńca, ani znaku nie pozostało z nocne- Czyście zapomniały e naszym dzisiejszym· - Niechże i tak będzie - będzie nas 
go niewytłumaczonego wzruszenia. wieczorze?' dosyć pięcioro. Teraz zaś czeka nas robo-

Naturalnie za jedyny temat do rozmowy . - Ma się rozumieć, że nie,-rzekła La- ta niełada ; musimy wyszukać i przy"oto
służyło tajemnicze zdarz~nie ubiegłej nocy. dy 1\.faude. Za cóż nas bierzesz? "\Vieczór wać suknie, a także program ułożyć! bWy_ 
Każdy się dziwit, ale nikt nie mógł rzucić jest ostatnią rzecz~, o której zapominam. cbłop~y, w~ d~óch pilnujcie sceny i-zgody: 
naj lżejszego światła na tę sprawę· Karo- - Czy będzie dużo ładnych panien - a pomewaz me ma czasu do stracenia za-
lek i Dudley szukali z zapalem, lecz nic nie Ido?-zapytał Karolek. bierajcie się. . ...' 
znaleźli. - Mnóstwo. Ale słuchajcie, moi dro- ~lusznie mówiła Ida, że będzie to istny 

- O, to był duch Riverdale Hall -'- wi- dzy, mam dobrl! myśl. - Urzl!dźmy żywe dz~eń _ roboczy, dla nas, ~ozpróżniaczonycli_ 
dmo narzeczonej, blbdźcie tego pewni, - obrazy. Za gorąco ua taniec. dz:ewcząt. MlIllo zwyklej naszej ociężało-
rzekł KaroTek, pijąc zwolna kawę. Nie - -Masz słuszność, żywe obrazy są naj- ŚCl, pracowałyśmy gorliwie. . .. 
pochwalain bynajmniej sposobu, w jaki się właściwsze. Za pomysł ten zasługujesz na . Ur?c~ystość, t~ wydawała Ida na powita
ukazuje, głos jego także należy do naj- medal skórzany,-zawołal Karolek. Ule smletankl towarzY1'lkiej . Riverdal'u i, 
przeraźliwszych, mimo to jednak przyjem- - Zywe obrazy! krzyknęła Magdzia, - dla zawii/,zania z nil!! stosunków. Gr,mo 
nie jest módz powiedzieć, że się w swemklaszcząc w dłome. Ależ to rozkoszne. da:wnychJl?rzyjaciół pani Welborn przybyć 
życiu widziało ducha. Kto za żywymi o~razami, niech podniesie miało z n~lasta wieczornym pocią;giem. . 

- Przecież go nie widziałeś,-rzekl Du- !~<te. Wszyscy! WIększość zwycięża. NareszClenadszedl wieczór i wszystko 
elley, - słyszałeś go tylko. - Ale' wszak deklamować nie będziemy by!o gotowe. Kilkadziesiąt zaproszonych 

- Za żadne skarby ujrzeć go nie można nieprawdaż? rzekł Dudley, - to takie nu: os?b ~pacerowało po pięknym ogrodzie, 
bylo, dalibóg, przyznaję, że mi się jakoś dne. Nigdy w życiu nie moglem przyjąć śp::ewaJąc pod. konara:mi D?yrtów i poma
dziwnie zrobiło, gdym się zbudził, a ten udziału w odgadywaniu szarad, lub czemś rancz, układaJąc bukIety 1 słodkie toczą.c 
krzyk przeszywający brzmiał mi w uszach. podobnem; jedno ,zdanie z pewnościlb za- rozmowy. Okna i drzwi dwóch sal obszer-

- O, ja tego nigdy nie zapomnę! za- tarło drugie w mej mózgownicy. Ile razy ll.ych były otwal'te na roścież. W pysznych 
wołała Magdzia, krzyknąwszy z lekka,-o próbowałem, zawsze pewny bylem zupełne- pIrytowych, kryształowych i porcelanowych 
mało nie zemdlałam ze strachu. Nie poj- go fiasco. wazonach stały podzwrotnikowe rośliny. 
m~ję, jak Ethel mog~a p~zo~ta~ tak sl?o- ~ pla pana toć prze~ież nic nowego, Żyrandole kształtem do lilij podobne i bron
kOJną - zaczynam wlerzyc, ze Jest WyClO- wtrąciła wygadana Magdzla, - skoro ci się zowe świeczniki rzucały jarzące światło 
sana z dr7.ewa. tylko zdarzy sposobność, zawsze robisz które mieniło się wszystkie mi barwami tli): 

- Lub ulana z żelaza, - dodala Lady fiasko. ' czy. W samym końcu salonu mieściła się 
1\bude. - Które z dwóch tych przyrównań .~ Czy wszyscy przyjmiemy udział w obra- scena ze stereotypową zielonI! kurtyną, a 
uznajesz za właściwe, ~ Ethel? za.ch? o~ok wspaniały fortepian. Było to nioje 

- Które zechcesz, łeps~e to, niż słabl1 . - Nat~ralnje •. Kal'~lku, chciałabym, - ffilejsce na wieczór dzisiejszy. . 
bawełna. . zeb;fą gdZIe złOWił tapIcerH, do urz~rbenia (Dat.'JzjJ (:iqg nfJslryJi). 
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opodatkowania przeds}lJbierstw .kolejowych;. wcale lekarza a pacyenci leżeli powiązani Ilf.l. 11~,. w Ha~bnrgu na 71 miesz~ańcow .. ·Po przy- ,na sier. wrz. 48.20, na wrz. naz. 48.20, na kw. 
nowy podatek ma dac skarbOWI państwa z na barłogach r. . 1;gczemu powy6szych cyfr, "Gaz. Voss'a" pIsze: Sku· ruj. 47.40. Olej skaluy w m.S.lO. 
gó.rą pól milio'!ta. rs. rocznie. Rh'· Id W"ś!" d W tki, jakie wzrastajlJJce n'tdużycietrunków sprowa· Londyn, 26 sierpnia. Cukier Hawanna Nr. 12 no-

t b k' d - ue w z,eg u ze n~ l e po _ ' ar-dza na lud niemiecki pod w:r.gl~dein mareryalnym, minalnie 14. Cukier burakowy stale'-12 [Ił' Nadply-
Dzienniki pe ers urs le onosz~, iż akcyes~aw~ bardzo Jest obecme słaby, z pOWOUu. moralnym i intelektualnym slj, strAszliwe. Wszyscy n~lo 7l:adunków pszeuicy; chłodno. ~ 

kolei libawo -landwerowo - romeńskiej b~d~ l1lskiego stańu rzeki. Poziom ,yody wyno- ai!} .żal;!', ze ~amo utrzymanie . .armii .p.ochłaniaro. po.znań, 26 sierpnia. Spirytus w ll\. bev. 1l6cz. 46.70, 
wprowadzone na gieł~§ ~~lińs~ą za 'pośre- si stóp 2 i kilka cali. ' . .' czm.~ 500 ml!. n~ar.,. amalo}iio zwroCl na to .u-\,:a· na sler.46.70, na wrz. 46.70, mi paź. 45.70, na list. 
dnictwem domu Ble1.chrodera 1 banku dy- W Ł d' . '-. -i-· gę, lZ luduośc NIemIec wYPlJa na glowę13 htrolV 4.4.80: mocno. 

. b .-.t;lczy~y . o l)lerw~Ze~o pr~:ysz .ego, wódki ~ 86. litrów piwa, na co wydaje rrzeszlo Brem!!, 26sierpnia. Olej skalny (sprawozdame końco-
skontowego W Peters urgu. mIeSIąCa wrzeSllla odbywac SI~ b.~dzle wąl-J,600 mll. marek!" we) .lepie .. Standardwhite w m. 7.80, na Wl'Z. 

ny dziesięciodniowy jarmark, na święty Idzi 7.80, na paź. 7.90, na list. 8.00, na gr. 8.10. 
zwany. . _,. . ' . Glazgów 25 sierpnia: Surowiec Mixed numbers 

- W NOW"nl m I'es'cl'e' 1."o-»(.'c'''l "lnatol"·1r: l' TE l E G R A M Y warrants41 SZ. Ó p. 
Kronika Łódzka. 

( ) P ,. . we ok' 'ola e nge '" /I •• I <A .". ..' • -" Londyn 26 sierpnia. Aukcya na welnt}. Podczas 
- oswu~eeme no g ?SCl :va - zabawa tańcująca przyniosły biednym ruie- wczorajszrj aukcyi ceny były nie zmienione. 

lickiego, tylokrotnie zapowladane 1 o.dra- szkańcom Powiśla rs. 300. Berlin, 26 sierpnia. Courcelles, alllbasa- Bradford 25sierpnia. Welna mocno; prz~dza bar. 
~zan~ i tym, razem uległo. zwło~e. MImo, _ Pożar. l'Ve wsi Afozgawie, w powiecie dor francuzki wyjechal dziś rannym pocią,- dzo mocno, tkaniny spokojme. 
ze. wladomośc .o .naznaczemu dUla S· wrze- pińczO/C'8/rim spaliło się dziesięć domów giem do Berlina. Manchester, 26 sierpnia. Water 12 Armitage GIl., 

.Ś. nla .na cere. monlę; podana przez nas w nu- mieszkalnych 1'. sl'edlnna'''CI'e bndynko'w go- Water 12Taylor 67
/., Water 20 MiehoUs 81

/2 , 

d dl '" W'leden' 27 sl'erpnia Rada sa' n'tarn' a Water 30. Clayton !)l/s, Mule 40 Mayoll !Ph, 
merze l~~,p0c.hoc1zila z ur~ę. owe~~ ~ró .a, spodarczych. .. , '. . l, Medio 40 Wilkinson 107/s, Warpcops 32 Lees 8 s/s , 
zmuszell1J.este~my ?d~ola~ Ją,. dZl~:aJ: Kie- _ Fałszywy alarm. Z Nie8zawykorespon~ zwołana powtórnie przez prezydenta mińi- Warpcops 36 Rowland 9th, Double 40 Weston 
!lX. o .. Q.b§dzle. Sl§ .poswlęceme ..• - dZ1s~eszc:ze dent do " Kur. war." donosi: "W tych s~rówzadecydowala, że wobec cholery we 103/ł , Double 60 zW}'kty gat. HP/s, Tkaniny 16

/16 ~lf50 
, k d '4 t/, ft~ 83; stale. 

ł;lznll':c.~J'c.me mozem,Y,. Właz .ym ra:Ie. me- dniach rozeszła sję W mieście pogloska, iż Wloszech,mają,cej charakter. epidemiczny, Liverpool,26 sierpnia.l3awelna. (spl'aW9y.ulLllle po-
pr@,~J, Jak W «yugleJ po .0wIe wrze~la.. we wsiWitowiey ' w powiecie nieszawsW-J;Il; .ni~~pichódżiwprawd~ie.koniecznóść zam c7;lJJtk.). Pl'zypllszczaluy obrót 8,000; bez zmiany. 

t':}:Jl-rzewodmczący komlt~tu. WsparCIa b.le- ukazal'a się cholera. To te.z zarządpo'wia::: kni.Ada granicy, wszelakonal6ŻY' przedsiA Dzienny dowóz 3,000 bel. 
.d:j1y~h,pDzostały~h b~z zaJęCIa, . p. major towy niezwłocznie wydelegował na miejsce " ,,-- Liverpool, 26 sierpnia, po południu. Bawelna. (8pra· 
1\1Ica~SirtlO:" . zaw;ada~a . wszystkzclz czl5>~- lekarza, celem zbadania choroby i przed- w.zią,ć bacznesrodki· ~strożności na pogra- ~~k~~~~~ ~o\~~~Ó~'10~~bó:l~'~~er~~~skate;1~cn~~ 
ków kom1te.tu,.ze dZ1S wzeCZOl'e'l!i o god,-!zuze siEJwzięcia środków zaradczych. Delegacya mcznych stacyach. drog żelaznych i pun suraty sopokojnie. Middl. amerykańska na list. gr. 
8-eJ odb§dzle SIę walne zebrame komItetu wykazała, .iż w dwóch wioskach, sąsiadujlli- ktachprzejazdu. 51

/S' na lt. mI'. 5S9/6~ p; 
w lokalnościach "Pro:adyzu". .. cych z gminth Byto,ń poja~ila si§knyawa .. Bruksella, 27 sierpnia. Izba przyjęła ar w N~e~;i::~e2~~~i:.pn~ie.i!~~~r;~~fi~~~:~; Jg:!:: 

(-) Nł~ rZJeczk'-btanslChh kU2c5he~ ~ 2 ! 3,cl dł'selnterya, hna ktOłl'ą w CJ~gbu tygo,dma
h 

u- tykuł pierwszy noweli szkolnej 78 głosami Abel, Test 8, w Filadelfii 7 7/ 8 .8urowy olej skal-
ofiarowa p. a o ac s rs. o rowne- bIeg ego zac orowa o 18 oso , z ktoryc 4 . . ny 67/~; Certyfikaty pi pe line - d.89. Mą,kR. 3 
go podziału. Pieniądze odesłauo. w rów- umarły. Za przyczyn§ choroby uznano głó- przeCIwko 50,.".. .. . d. 30 c,. Czerwona pszenica ozima W m. - d.89 '/4 C., 

nych cZAsciach . na ręce przewodmczących wnie złe warunki hy' gieniczne. Jakkolwiek Paryż, 27 S.leI. 'pnIa. .W QlągU doby n11 na sier. nominalnie,nawrz.·d.886
/s c., napaź.-d.90 12 , 

'" . c.Kukurydl\a (nowa)-d.61c. Cukier (fairrefining 
obu kuchen tamch. .. pierwsza pogłoska okazała si§ fałszywą, to nionejzmarlĆ)na cholerę osób: w Marsylii Muscovades) 4,13/16'Kawa(fair Rio) 10 1/4' .Lój(Wilcox) 

(-) ,Zarząd ~aniej kuch m ~r. 2 upras~a jednak ze w~ględu D~ c~rakter epi~emicz- 6, w Tulonie3, -w Berault 6, w Pyre 8.20. Słonina lU3/ł Fracht zbożowy 3314 Pszenicy 
czlonkow od!lzlalu ?-go, k?ml~etn :wspa~Cla n! dysenterY.I, .przedsl~wzl~to wsze~kle .śro.d: neach wschodni. 'ch 25 w Gard 2 i 5 w wywieziono w tygodniu ubieglym z portów atlan-
biednych,ktorzy zaJm. ow:;h S1ęzblerame~ kI dla połozema tamy rozszerzamu SIę JeJ . -. .' , tyckich Stanów :t jednoczonych do W.Brytanii 
"anto'w na bazar medzle1ny,- aby. raczyh dalszemu," Au. de, razem zmar.lo 47 osobo Hi7,000, do ji'rancyi 30,000, do innych portów IlJJdu 
l; stalego 85,000,z Kalifornii i Oregollu do W. Bry-
takowe złożyć w Paradyzie, w lokalu obok - Nowa pożyczka. Ziemianie nasi, jak· Rzym 27 sierpnia. Sprawozdanie z prze tanii72,OOO, do lą,du stałego, - kwr. 
kręgielni. . . pisze"Kur. warsz.", korzystając z- nowego biegu.cholery. W prowincyi Ouneo zmar-

(-) Pożar. Miasto nasze był,? znowu WI" przywileju, dającego iin niożność dopehite~ lo W ci!'l.gu doby z 24 na 25 sierlmia 10 L1CYTACYE W GUB. PIOTRKOWSKIEJ. 
l . 1b . 'aru ktory wybuch . , k' t k d ' k' '1' - W dniu 7(19) listopada w piotrkowskim slJJ' 
(OWm~ o r~ymlego .P?Z '. '. h a - m.apozycz l. 0w, •. re . zlems .lego zpo-osób następnej doby zachorowa.loosób 29 dzieokręgowym, na sprzedaż mają,tkuDobryszyce 
nął wczoraJ o godzlme _4 ~ano w za u 0- W1ększonego mnozmka, gromadme występu- .' ł . W S '. . 2 w powiecienoworadomskim od sumy 20,0:l0 rs. 
waniach fabrycznych spółkI "I!eutsch~an, jlli z podaniami o nOWI! taks§. Niewielu -. un:ar o 10.. pezzyl ,od dma ~ - 29 wrześ. (llpaźdz.) w są,dzie zjazdowym, 
WinkIel' i J3erger ".Ma~zy:msta zaJęty jednak w tym roku dostanie pożyćzkę, SIerpnia zmarloog6łem84 osobo W dnm na sprzedaż nieruchomości, położonej we wsi Boro· 

Czy.szczeniem p·asów .. transmlsYJny.c.h, ... posta- gdyż taksowan.je ma .. i".tk .. ów.~w.a.ć m. oże tyl-, w.c.z ..... oraisZ'y .. m zm_,.arly w Turynie_3 osoby, w wo,piotrkowskim, pod Nr. 12, od sumy 1,000 rs. 
bl . ~'1' • • _ ., '- Tegoż dnia. tamże, na sprzedaż nieruchomo· 

wił nieostroźllle lampkę w po lZU llleopa· ko do ] -go lIstopada a pozmeJ czynnoscl P()l1-tO l\faurizzio 3 w Parmie 4 w Marsa ś{,'i, nalezlbcej do WIad. Korzep.iowskiegó, w m. 
kowanej i nieprasowanej jes~cze bawełny delegatów zawieszają si~.aż .do kwi~tnia. e CalTara S,w Be'rgamo 6 osób'. Piotrkowie, pod Nr. 519·a (32) za linilb drogi zela· 
tłuszczonej; lampka u~adla (Jak nam opo· - t Z ~łoch d?chodzl wlad?~o~c o na-·· '. . '. . . " . :.. znej, od sumy 8,500 rs. 
wl'adano\ i z ... aż.e.~ła poza!'. '. Bawelna tlusz- glYl? z.g.om~ .M.arYI z .. hl' .. KrasmsklCh Ra- .. Amst~rdam 26slerpma. Wy.st.awa ... 1.01~1- '- Tegoż dnia .w są,dZIe okr~gowym piotrkow-

/ ł d ł t . . stal t t b' t' skim, na sprzedaż' mają;tku Dziewki;\vpow. boa-
czona przedstaw1a mate~ya. ;na e~ a w~ czynsklej, C,orkl Zygr,nunta. cza zo . a o, war ą.w o BcnosCl ml~ls row dzińskim, od sumy 16,5UO rs. i niżej. 
zapalny, wybuchowy praWie; wJ:dneJ ChWl- -:- O~esa .. S:czegotyz~mo:{'hu na p~łk.o- handluJ robot publIcznych, senatorow,. po- c- 13 (25) w biurze intendentury w m. War
li pozarogarnąt. całą prz~strz~n wewnętrz~ wlllka. zandarmow K.ata. n. sklego ,'.//. Oaesl.e, sł. ów zagranicznych i rozmaitych kórporacvJ-' ezawie, na dostawę siana dla wojsk w gubermi 

k ałt e o ratunku d N k T l f D J piotrkowskiej, w ilości 103,100 pud. 
n~ tak szyb o 1 gw owme, z. '. op0V;:la a. 1) oworosYJs ~ e egr~': -'l ~la - Busca (Pl'owincya ,Cuneo) . .26 sierpnia. Król '. __ 20 sierp. (1 września) w rZlbdzie gub. piotr-
nie rooało tam być mowy. Stl'az pozalna 20 sIerpllla, około godzmy 12 W poludrue, ; d l' d " d ł d . ,kowskim, na budowę 95 ż'llaznych granicznych sIu· 

·t ł o .' , ł 'oudynek główny w 'pło- młoda 17 lub 18 letnia dziewczyna weszła I ZWIe za Z18 prze po u nIem w towalzy- 'póww pow. brzeżińskim, na. granicy pruskie; .. i au-_ zas a a JllZ. ca y . . '. . .' 't' ..' D . , . " 
_ ieniach które z cz§ści należąceJ do fa- do mieszkania pułkownika Katańskiego, s WIe m1mstra, epretls a szpItale cholery- stryackiej, od sumy 2,356 rs..· .... 

bllr1ykanta'Winklera. przedostały się g.óriJI.d. o który zapytawsz.y J',,:. o cel przybycia, .za- cznyc.h i prywatne mieszkania., w których ' ,- Tegoż dnia w magistraciem.Czl)stocho,,,y h '1' na 3·letnią, dzierżawlil 12 jatęk mięsnych w m. 
sąsiednich warsztatów. Deutsc ma~a, rOZSle- prosił do ~wego ga?metu. Po 20-tu mmu- znajduj~ się chorzy na choler~. Król zo- Cz~stochowie, od ogólnej sumy 287 !'B. 50 kop. 1'0' 

wając (lokoła straszne spustoszellle. Imp?- tach dał SIę słys~ec wystr.zal. Na ?dgło~ stawił przy odjeździe 10000 franków na czuie in plus. , " 
nująC)'IlL,jest, ~id?~ zwal.ony~J:t~ezł~~llle~yst~zał~ p';zybl~€;l.l<.>~aJ. p:,;ł.kownika c' l rzecz biedn eR chor ch .. ' TELEGR.U.l_ Y GIEŁDO lVE. J 
maszyn transmISyj l warsztatow zelaznycl1 zandarm sluzbowy .1 UJrzelI, ze pulkownlk "y Y. ._"'-," ... ' ~==:...:;.:.=;;;;;.;=...;;=---:;;;:..-____ ~~ 
w jednę rq~sę żelaztwa. Fabryka cała -1?0- trzyma w le~ej r~e dym~iJIcy jeszcze. re-·. Z dnia 26 Z dnill.27 
siadała dzi'~sięć kompletnych asort.J:ment~w, ~olwer: DZIewczy~~,nazwl~fl~m ~aluzna- OSTATNIE WIADOMOSCI Gietda Warszawska. I 

z których cztery wraz z ma~zy~a:ru naleza· Ja, chClalapu~kowll1kaza?lC.l rruerzyła .w HANDLOWE. Żą,danozkońcem giełdy. c 

ły do. Deutschmana. Zdzleslęcm ~sortY-głowę, strzał Jednak. chybIł 1 ~u~a ledWIe . Za' weKsle królkolerminowe 
mentów, dwa były zajęte przlJ~zalmctwem dotkną,wszy uch~, uWlęz~a :v suf~Cle. Z po- Pelersburg 26, sierpnia. Weksle na Londyn 245/16l na J3e:din za JOO. mr. . . 
." t' rzędzalnlctwelll ba- cZf1tku pułkownik Katanski był Jakby ogłu na Hanlburg .207" na AmsterdalU 12;}'1/41 ~n8. Pa.ryż "Londyn;, l J.iJ. ; 

WIgom, l'esz a osm.p b' . ł < k l k - 255 1 /1 ;łf2 imperyały8.14; rosy jska premiowa po7.yczka ".Paryż ,,100 fr. • 
wełny. Zabudowania fa ryczne. wraz z ma- szony .tym strza em ta , . .ze wezwano. e .a- l.ej ennsyi 2H;J/l , takaż 11 emisyJ. 213, rosyjska "Wiedeń" 100 11. • 
szynami i towarami ubezpleczone. byly ra- rza, mebawem przyszedł Jednak do SIebIe. poż. z 1870 r. -, li pożyczka wschodnia 933/4 , liI Za papiery państwowe: 
zem na sumę 220,000-:-~40,000 w trze~h Mlodą, osob~ aresztpwano. Za~az po wy: poż. wschodn. 933

/4 ; nowa renta zlota 1661
/4 ; akcye 1'0- Listy Likwid~ Kl'. 1:101. • 

towar'zystwach, mianowIcIe: W towar~ystwle padlm ~o m.leszkama pułk?wll1~a przybyli syjsk. wielk, D. Ż. 246
1
/2, kolei kursko kijowskiej Ros. poż. Wschodnia ~ . . 

k 1827 1 war lnik t Od l t k "47; peterdburski bank dyskontowy 522, warszaw· Listy Zas. Z. iem. ~ 69 r. Lit. A. .Rosya", rosyjskiem z 1'0 U . . - nacze nllas ~ esy, po lCmaJs er 1. O' ski bankdysontowy. 008, rosyjski bank dla handlu 
~zawskiem; Głównie poszkod.owany~ Jest me~dant. ~ew~zya odbyta zfl!az w ~lle~z- zagr. 289 112; dyskonto prywatne 6 112 Ofo· Li~tyZ:st. M'.'Wa~~~ese; l 
fabryk •• l p.Deutschman, następ;nle p. Wmk.l~rj kaum K~lu~neJ, wykryła WIele paplerow Londyn, 26 sierpnia po południu. )1.onsole 1001/16, 11 

, t en-o'·v k t h pruskie 4% konsole lU111s, bOJo tureckie z 186b r "" " " 
p, BeI'ger byl.dzier.żawc". CZęSC1 agor ym . ~, om .. I)rO~I UJI!C,Yc,'. . . " " lU '1' l h b d '1 P d -, rosyjska poż, z 1271 r. 921/ 2, taka.ż z r. 1872 "" IV 
fabrycznych 1 posladał W spa onyc u yn- - Lwow. !Sf,OS~lWf! psota. l'ze. gm a- \)2, takaz z 1~7l:1 r. 911/2 ; 00f0 renta złota w\lgier- .,," "." 
kach zapasy bawełny. Mury. fabryczne chem ~yrekcY1 pOli~yl, pr.zy rogu ulICY Te- ska J013/., 4Dfo renta złota w\)gierska 753/ł , austryac- ListyZast. M; .todzi 8er. li 

gło'wnego gmachu grożlli zaw.alem. em, -:-.po- a.tra.lne.J.we LWOWIe, d~lla .18-go b. ~. po ka złota renta 87, egipska 601/4, banku ottomail' "" " " II 
b' k mIeJSCU 8 l ł ę slln huk Jakby sklego 133

/s, lombardy 125
/t6, akcye kt.nału suez·"" " "l 

licya nie dopuszcza z legowIS a. na -eJ WIeczorem roz. eg SI k' Y , d ł kiego 76112; srehró 50S/ł , Weksle na miasta niemiec· GieMa Berlińska. 
pogorzeli. . .., wy.strza~ll z moźdz1erza, . tory spowo ow.a kie 20,59 na Wiedeń 12.32, na Paryż 2537, na Pe Banknoty rosyjskie zaraz . 

(_) Sławny mostek przy zble~ll Zl€Jlon~J zblego~~sko. Ok~załO SIę z dOC!lOdzema, tersburg 23 lJ!t6; dyskouto 1S/8 %. "" na dost . 
i Piotrkowskiej,uwieczmony ~tl~akrotme ~e ~łosliw~. r§ka Jakaś wsun§ła mepost~ze- Warszawa, 26 sierpnia. Targ zbożowy. P~zenica 242ft. Weksle na. Warszaw\) kro 

W
e. wszystkich trzech .pismach ml.eJsc?wych, zerue naboJ prochu w paszcz~, ~wa kamlen- pstra i dobra --000, biała 630 -650, wyborowa " Petersburg kro 

, U .. la t b k C1a do wspo 675-735; zyto wybor. 232 fi. 480-f>25, średme" " dł. 
zoStał nareszcie :połatany .. przeJmosc ~ . - neg.o, us aWlonego .0 o weJs.. - 420-450; wadliwe ___ ; jliczmień 2 i 4ro.rz~. " Londyn kro 
ściciela odnośnego domu Jest rzeczywIscle mmonego gmachu 1 bez wl!tplema ~a po- dowy 202 (!. 450-500; owies 142 (/. 285 - 330;" " tU. 

odn zaznaczenia. . mocą, zap~lonego lontu .spow?do~ała ow w;r- gryka 200 (i. ----; n:epik letni . ---, Zl· li Wiedeń kro 
g (~~ Koncert. Osobo.m, które me zaop~- buch, ktory zresztiJI zaclneJ me Zl'ziJldZlł mowy 210 (i. ----j rzepak ra>.pps ZImowy 210 Dyskonto prywatne 

) k t d k d rtt. --- ; gróch polny 260 r[/. ----, cukrowy 
trzyły si~ jeszcze w hllety na on~er Z.l- sz o y.... . • .. 260 (/ .. --___ j fasola 260a,-----, kop. 
siejszy w teatrze "Victoria,:' . ra?zlmy [me .-: Po'a~y za. gra~ICl!. Hl AntweJ'J,m, w za. korzec. Kasza jaglana. ----, j~czmieuua-'-
czekać do wieczorajsprzedaz ldzle bardzo mleJscoweJ wyzszeJ sz~ole ha~dlov;:eJ, kurs --; olej rzepakowy ---, lniany --- kop. 
• tak że przy kasie b§dą już tylko zupełny w tym zakładZIe ukonczyll pp. C. za pud. Dowieziono pszenicy 800, żyta 70D, j\lcz, 

Giełda londyńska. 
Weksle na Petersburg. . 
DYskonto 2% . 

. . 

48.70 48.70 
- 9.89 1/2 9.88 
39.45 39.40 
81.6;; 81.75 

.88.- 88.-
93.40 9:3.40 
97.30 97.50 
97.10 97.15 
93.75 93.75 
92.50 92.40 
92.20 

I 
92.20' 

92.- 92.-
84.50 -.-
83.50 -.-
82.75 -.-

205.70 206,15 
205.50 206;-
205.15 205.75 
204-.65 205.-
202.75 203.10 
20.39 20'39[/2 
20.31 20.31 

167.70 167.75 
23/, 25/S 

237/8 23 11/16 

m
ZY1.we?s'ca da'lsze do nabycia. Sprzedaż w cią,-. Miinchheimer i B. Gold.feder z \Varszawy, lnienia 50, owsa 200, grochu polnego - korcy. 

~ S K k dl k Warszawa, 26 sierpnia. Okowita 78% z akcyzą, kop. DZiENNA STATY • 
u dnia odbywa się jeszcze w restamacyl z~ś p. . rzywosz~ws 1 przesze z urSu po 8% .. t;tosunek garnca do wiadra 100. -3071/2, Hurt STYKA lUDNOSCr 

g .l--Ugl k' d . dr k 8 9 • Małżeństwa ... il.wal'te w dniu 26 .sierpnia • • 

hote'lu ,.'Uictoria." . pIerwszego. na UJ. • •. ., • s 10. za WIa o op. 811 -:820 , za.garmec264-267 -
y k t l Z ) b l l ". " k' . . d k 82'8"32 . • k W parafiI katol: 1, a mianowicie: Gustaw Kuntze z 

(_) Liście kasztanowe żólkną, Wla y e- - blCZ 'lJ znow l/O UICOW UCz~BzczaJ'1'- uzyn l za Wla ro ." op. ,.--;" za garlllec o· Barbarą, Gutbier. . 
t' ol Jadły żniwa pokończone. Jest to cych do szkoły "des Arts, Manufactures et PIejek 268-271 (z dod. na. wyschn. 2%). W parafii .8wang: _ 

)nO~~ żniw n~ kazdem polu p.r._a.cy przemy* ąeMines~' w uniwersytecie w ;Lieg,ey zł.oży: Petersburg; 26 sierpnia. Tln·gproduktowy. I::.ój vr m. Starozakonnych:-
Ił . " J'estes'my Wl' AC ciekaWI Jak one wy- 11 egzall1lny pp. Boguslawskly ltrodzlCkl, 64.00, na sier. 64.0U. Pszenica w m. 10.25. Zyto Zmarli. w dni~ 2~ sierpnia: . 
s oweJ,- " ',. k . b t R k' B l" k' O b l k' . w m. 8.2&. Owies w m.4.80. Nasienie lnu (9 pud.) . Ka~ohcy: dZI.ecI do lat 1b-tu zmarło 2, w te' 

adn". dla ml'e',iscowych fab.rykantow l up- Lle er '. ogow.s l,. a ms l, y U S 1, w m. 13.75; chłodno. lIczbIe chl 2 d . l " P oz J B- ~ h k . . . . ?PCOW, Zlewczą,t ~;( orosłych 2, w tej 
, ". Ruch obcych kupców i prze~ysłow- Łaszcz l MOC ows 1..' Gdańsk, 26 sierpnia. Targ zbożowy. Pszenica w m. hc~1nemt}zczyzn -, kobiet 2, a miańowicie: Ro 

cow. . t tru h dwu I' bez zmiany. Obrót 350 ton. Pstra l jasna 135.00, zalia Psarska, lat 74. FrancI'szka .Paliuta lat 63. ' . iAkszył siA znaczme wos a. c . . ' t 145 '7 k t . kI 
cow dZV;: "'ch' . b"'awem dowiemy 'się o ile. * P. Saburow, b. posei ro~yjski ~ Berlime, sp~ze· Jasno ps ra -ho, wyso O'ps ra l sz ista . EW!łngelicy: .dzieci ąo lat ló-tu zm1irto' 5, w' teJ 
ty go ma , me, '. .' t ' dal swoj~ kolekcJ~ zabytkow, zlozOUlll z bronzow, !48.00,na wrz.paź.127.oo, nakw.mj. trans, 145.00.1~czh;echl?pcow4, dZlewczlllt 1,doroslych _; w te 
ruch ten wplyną.l na ozywleme h1nileresow teracoty, rzeźb i waz starożytnych za 1,800,000 ma· Zyto w m. usp. dobre, krajowe 120 fuut. 115-116, lIczbIe męzczyzn'-, kobiet _ a mianowicie: __ 
w handlu miejscowym. J~st, to c w ~ roz- rek; czyli I!~zeszlo. 850,000 rs. .'. ". polskie i rosyjskie tranzyt .. 111-113, na Wl·Z. paź. . Sł~rozakonni~ dziE\ci do lat 'r5-tn zmarto--, w te 

'eslen długa 1 mo * Ludnosc Paryza Rezultat obhczema ludnoscl tranzyt.ll0.50, na kw. mj. tranz. 111.00. Drobny h.czbl.e chl.opcow-, dziewcz<>.t-·, doros'''ch _, w.te 
strzygai~ca -za pasem J - - '. J'''czmień wm.106-112 duży J'''czmień w m. 118 '" i" ~'1' , Z grudnia 1881 roku Z?st~t dopiero ter8~ w, zup~ł. ~ ". hczbIe męzczyzn-,kobiet -; a mianowime:-
notonna. ności ogioszony. Paryz hczyŁ wtedy 2,2<1.9,928 role· Owies w miejscu 120. Groch w m. 130.00 Spirytus 

szkańców, to jest 1,1l3,S26 m~żczyzn J. 1,128,602 10.000 litr. % w m. 49.7b. LISTA PRZYJEZDNYCH. 
KRONIKA kobiet; . . Królewiec, 22 Sierpnia. Targ zbozowy. l'szenica Holel Polski. Dnia 26 sierpnia llrzyjechali: 

N A * Pijaństwo w Niemczech. Sta;tystyka rolmcza bez zmiany. Żyto usp. dobre w m. (120 f. 2000 Hausbrandt adw. z Piotrkowa. Gold kp. z Wlo-
KRAJOWA I ZAGRANICZ. wykazuje, że \v dawuy~h pl'owl~cya?h Pt:USklCh f, c1.)118.75, na sier.117.50,lnawrz. paź.117.50. Ję· cł~wka, Krongold. z Warszawy. Saraf kp. z Ro 

. . bl l przestrzeń zaj!)ta pod zaSIew pszemcy, zyta l owsa, czroień cicho. Owies ospale, wrn. krajowy 811. W. Luczarskl z Warszawy. Wartzki kp. z Ka 
Warszawa. Tajemny sZjJl~at o .q/w- od 1858 roku zmniejszyła ~i~ ? 10%, .gdy ty~lCZ~- 114-.00, na wrz. paź.108.00.Groch biały (2000f.c.)-'--- lIsza. 

l istniei"cy od dłuższego juz czasu przy sem pod zasiew j~czmieDla l ka:toiil. pra'YIe . SI!) Spirytus 100 litr. 100% w m. 49.7 a, na 8ier~ 49.75, . HOlel Victoria. Karol Bieehele kp. z Emnien 
l1y'CIt, . J'1'. N' 5 t 'ch dniach odkry-\ podwoiła. I tak: w 1858 roku zasIano J~czmleDlem na wrz. 48.50; pogoda pi\)kna: dmgen (Bade~), Edward Piotrowski kp. z St. Pe 
UlICY PokorneJ L.' W Y li' u- 1,514,176 morgów, w 1882 roku zaś 3,005,886 mor- Szczecin, 25 sierpnia popo!ud. Targzuożowy. Pszenica tersburga Wilhelm Marschitz kp. z Warszawy, I. 
to i zwrócono na mego uwag~ po cy.l. o,ów. kartofle w. roku 1858 zasadzono na 5,~47,259 mocno, w '-lU. Hu,OO-150.00, na wrz. paź. 153.00, G. Marmalstein kl?' z Odessy, l. M. Lotto, Skrzy 
rZ!łdzenia tego szpitala, b~dą,cego. "mt~re~ ~org., zaś.w 1882 roku na 5,DI?5,35~ ~orgj lo~rzy~ na kw. mj.162.50 . .żyto mocno, w m. 123.00-130.40, pek.z Warszawy, Aleksandra Klamrzynska' Pl'i-

'1' " ł . atnym rywahzowacbYmany z Dlch plon w znaczneJ CZęSCI przerobIono na. wrz. paź. 130.0.0, na .kw. ?Uj. 132.00. madonna opery Warszaw. Jagwiga Czak~ Art. 
sem zupe me PbYw D t 'skiego pie- na spirytus. W Berlinie jeden szynk lub baW3l'ma OleJ rzepakowy bez zmlany, na SIeI'. 50.01), na wneś. dram .. z Warsz,aw.y, Czesbw Stromfeld Artysta 
chyba mogly z ? ra~e:n • an .eJ b lo tam przypada olJecuie lla 169 mieszkańców, w L.upecfl! paź. _ 50.00. Spirytus mocno, w m. 48.00, z WarszawYl Kazffiler:>; J;IOffmaml hanlijta, li Warsz 
kła. Dość pOWIedzleCI za me y. . 
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D!lre!rl'!lu towarz!lstwa l(redytowego'
l 

Obwieszczenie - .. ""I~. ~l r DBRAB!! li 
7masta Ładzz • ... - ~ 

ogla~za, że w dniu 24 września (6 P .. o. kon~~sarza s~dowego przy zjez- ~ - \2:~, IJOZEF A GLANZ 
paźJziernika) 1884 r. ° godzinie 11 dZle :;ęC}ZlOW POk?J~l 2-go okręg.~ g~- ~ Mam zaszczyt donieść SzanowllPj publiczności m. Ło· fil Ł d . 
z rana, w kancelaryi łódzkiego wy- berm pIOtrkowskieJ, \V. Dudzmskl, (hi i okolic, iż z dniem dzisiejszym otworzyłem przy ulicy I .lI

i
.. W o.~: r 

działu hypotecznego"w domu pOdIW. myśl.§ 1030 ust~wy postępowa- ~PiotrkowSkiej, w domu 'V. Blawata " roguhcyKoJlstantynow8kieJ.~~owegoRyn. 
Nr. 427, przy ulicy Sredniej w m"U1~ cJ:wllnego 'p~daJe d? powsr;ech- ! ku Nt.5, n~ l-:m plę)t,rze, weJsme od Rynku 
Łodzi odbęd.de się powtórna Hey_,n?l wladom?Ś~l, ze w dmu 24 Sl~rJ?- KSIĘGA RNIĘ l pr~YJlIluJe ,1Obo~y :~ zakres drukar-
tacya na spr~edaź niel'uchomości tu- ma (5 wrzesllla) 1884 r., o godzlIue ~ .. ., skI wchoclzą,ce l "J!r0~yw:a takowe 
tejszej pod Nr. ] 395, przy ulicy Oe-) 10. przed, poludniem odbędz~e się pu- łtfljf' kł d t . t ł' .,. h ,~ po nad.z~yczaJ lllzkwh ce~ach 
gielnian6j polożonej i obei/śionej PO-I.I bhc;ma hcytacya ru~hollloŚCl, ~ależą- ~I S a. nu l ma erya. OW plsmlsnnyc l" gustowme I l1.a czas oznaczo.ny, Jako 
życzle! towarzystwa kredytowego wcych do Szabsy Lasmana, zamIeszka- Z . . t k" . . ' :fir- to: broszury, tabelle, kWltaryuue sumi~ rs 26 500 lll'zeu notaryuszem :łego w domu Berka Freylicha przy . a~Ii1~ar:e przez~mn~. s OSl:U 'l ŻZ ~~JPle~w~zeml., l cyrkularze, cenniki, rachunki, weksle' 
Romane~l :Óani~lew'iczem I'ulic.y Oegielnianej pod Nr. 1402,- ma~lk' baJU l i:agmUlhcy ~Jąl ml",1lI0 nokc us -kU .eczllIatUla blankiety, klepsydery, liściki zapra~ 

. •. skI d' h' bl' . , wszel 10 pow rzanyc InI z ecen w za res slęgars wa J'l>ce n1l. wesela karty ad 
Sprzedaż rozpocznie się od sumYk a

h 
aJą,cyc SIę z me 11 nacz)'n wchodzących jak naj śpieszniej i po cenach warszawskich. II s~a ~ . yt. , ł' k' re~o",!e, 

reszty nieumorzonej pożyczki rs. i . uc ~nnych, - otakso~anJ:'ch na 124 lii ~I1ety WIZ owe, nag ow I do I~stow 
25,346 kp. 48t/~, z dodaniem do niej lS. Llcytacya od~ę~le SIę n.a Sta.- C. R i C h t e r I kopert, monogramy kolorowe I wy. 
narosłych zaleglości kosztów i kar,ry!n, R~ku w nlleśc~e Ł?dzl. o. ) tłaczane: . ' 
w ilości rs. 1,933 kp. 51, z obowił1lz-,Łodz dma 14 (26) .slerpma 1884 r. ~ _ ~~~~~. Powyzsza dl:ukarma z::opat~zona 
kiem spełnienia warunków licytaJ P. o. kOllllsar.z,a ~ł1lc1owego ~ ~~~~~~urr-- Jest we wszelklego rodzajU CZCIonki 

CY:V~~b.i~lI11, vrzy licytacyi zło.źyć sięl559 alB· w1 
r'ESDZuCdzZlnEskNI' E 1- -~ . . J-l ornamenty. - 511 

WUllle wynOSI rs. 5,300• Nowonabyw-l ' . .. ~ASWyM. DADO • 
ca tej nieruchomości obowiązany 1~lanowany . de cyzyą: . pana preze- ~ S "'" A. lC' ' n A. BO ZA8..-7IClt J··r-.-T 
będzie zwrócić '/10 część pożyczki sa ZJazdu SędZIÓW pokOJU l-go okrę- - ....IIl.JIIJJ .." U 
t. j. rs. 2,600. 550-1-'-2 :.g~ guberni piotrkowskiej, P: o .. k~- balansierowa systemu Woolfa Z,Yto Zee.landzkie, grubo-ziarniste, wy-

Ob 
. . 'ImIsarza sądowego przy tymze zJez- . ' . . - SIewa SIę na morgę 300 pręt: pól '\Y'leSZCZenle. dzie na m~as.ta: ~ódz i Zg~erz Ste. 9z kondensacyą i rozprężalnością (expan8yą) zmienną, o si1e~ korca p!> cenie zakol'z€c wagi 232 (J. 

p'. o kom~sarzasąd?wego przy zjez- fa~ Izde.bskl. UlIlleJsz~mlodaJe do pn-040 koni, obecnie w ruchu b.ędąca, z powodu POwiększellia~ z. work.lem, rs. 8,. o .1/3 .~zęść taniej 
dZIe s~dz~ó\V pokoJ~ 2-go Okrę~Ulbhc~neJ WIadomoścI, ze. kance~a~'YJl zakładu jest zaraz do odstapienia. od c~n w skła;Iach ,naSIOn w War-

. gubernI pIOtrkowskIeJ, W. Dudzlń- sWOJę otworzył przy UliCy DZIkieJ, 1\, • ". " . szaWIe, Dostac mozria we wsi An-
ski, w myśl § 1030 ustawy postępo- w domu Frischmana n09A. Intere.;, ' .u'las~yna ta Je~t .w zU'pełm~ dobrym st~me, o ~~em za- drzejów u właściciela, którego wska-
wll:ni~ cywilne&opodaje d.o pO\vszech-.sa~tów p.rzyjmuje codziennie od go- .:lWladczyc .mogą śW1ez~ zdJęt~ dIa~ram!. WIadomosc w kall- ze z.awia~ow~a. stacyi Andrzejów, 
neJ WIadomośCI, że w dnłU 24 sierp-,ldzlllY 7-9 rano oraz od 6-8 po- torze StanISława KropnVIllCklego l SkI. vVarszawa, LesznO'ł) D. Z. ŁodzkleJ. Próba żyta w re· 
nia ( 5 września) 1884 1'., o godzi- południu. 40a. 520-6-6 dakcyi. 517-6-8 
nie 10 przed południem odbędzie STEFAN IZDEBSKI· ~ ..-się publiczna licytacya ruchomości, ó-19-2-4 .a-GGo~~.a-G.a-Go-łb Potrzebny Jest zaraz 
należących do :firmy "Kamuszewicz O .NAVCZTCI~lfr 
i Nasielski" w Łodzi Nr. 770, skla- soba. przy~yłaz vV~rsza., BAJCH11LA1tl4- Jl'BENBLEB ' . o' JIIIJ.aU 
dających się z chustek bawełnia.nych·WY, znająca SIę dokładme na . do ~zk~łk~,elementarneJ w Rudzie 
i wełnianych (angorowych),- ota-'krawiecczyźnie i szyciu bieliz- BIURO OGŁOSZEŃ DO WSZYSTKICH DZIENNIKÓW P~bla~lCkieJ,. zaopatrzony w odpo~ 
ksowanych na sumę 2351's. LicyJny życzy takowa przyjmować v,'ledll1e kwalIfikacye: . . 
t3cya odbędzie się na Nowym Ryn- .' . l . k~' h Ul' "Wp,rszawa, - Senatorska 18 . O warunkach dOWIedZIeĆ SIę mo-
ku w mieście Łodzi. po cell~c l UmIar owanyc. 1- zna n dyrektora fabryki cukru w 
ł:Jódź dnia 14 (26) sierpnia 1884 r. ca DZIka, dom. Ite!da Nr. 1394 ~It- - -- 8.._ - "\AAAAr ~Ar~~ Rudzie Pabianickiej. 

560-1~-I o. kODI~dz~~~k~:dowego m, Nr. 9, ~-Cle .PI~t:~~1_1 . er: - vKatt;W;;u i Intefesó; Bankierskich ~ .» . . 527-

S

-C.

S 

.. 

PAR· YZ'ANKA Zp~W?dUZmlany lU~er~suwpobhżu GA·B·RYELA NEUMARK . et. 'WpIS ucze~:l1cdo.szkoły kr.oJU.l 
, koleI Jest do odstąpleUla . .. , l SZyCIa Teofil! Badlor odbywa Sle 

poszukUje ?cl l-go .września lekcyj RESTAURACYA . _ w Warszawie, Miodowa Nr. 3. '. :p ka~dodzie~nie. M~toąa K. Glodziń: 
konwe~sacyl w ~odzl~ach porannych . Wystawia przekazy na Banki zagraniczne jako to: WiedeiiSkie'B~rliii'l'" skIego. Ulica Cegle Imana, dom Mo-
od 9-eJ do l-ej. WIadomość w re- kle, Paryzkie, L~ndy{jskie i t .. p.; udzlelazaliczeń na papiery Wa:tOŚC1owe:łS 1'yca Heimana vis a vis banku pol-
dakcyi Dziennika Łódzkiego z-aś od po~ k;orzystneml warunkami, niemniej na ros. 5% pożyczkę) premIOWI! obu skiego '.551-1-6 
1-0'0 września u W Sim ' H "'emISYJ nawet do wysokości rs. 200 na 8"tukę które w miesięcznych ratach . 

'" F t k k.' °5n5a ey- z całemkompletnem urządzeniem _po rs. ? B.placane być mogą, Bllrzedaje 5% pohczkll premiOWI! zrozplatą na.,. -----------------
mana, 10 l' ows a. 7 i bilardem. "\Viadomość na mie1scu ra~y mleBIę)c~ne po .rs. ~. Po Ulszczeniu pierwszej raty wszelka wygrana na.~ . 

ł .. l J G . ~ lezy wyłąCZnIe do· kupuJąceO'o ... W, l t k l' p' t 90BOZYOllil u w a~CICIe a. • roberskiego. . \~ tym kantorze padlY 'na rzecz kupujących na podobnych warunkach, plz.e~z y.czwar e na 1?- lCy 10 r-
. , ...~ UlICa Wldzewska Nr. 1113 .. , glownel pomniejsze wy!!rane rs 200000 4000010000 »kowskIeJ zgmęła 

kraJH ź~ w Zlarme, .kUPuje 546-3-3 I'·. . Ase.kUi-lIje •.. pr~mieo od WJ.'l.~~OW. a'~ia,' ;po. '~o'p: 50. 'od ~ztnki ze stem.p.le. m.... KSI'aZ' on17ka. lagI·hr. manvJ'.n.a 
.• .lU a e d e r ZlecenIa z proWl~cy~ wyk0l!-ywaJaknIl;JsumlennIeJ. . ' . '. ." lJlJLJ lJ lJ . IJJ, 

• ENT 980bJ: nab.l'waJlłce pozyczkę premiową na raty zil, posredmctwem II.gentow ... ·lgnacecro Wl11kowskiego ~askaw 
fabrykant lllusztardy D ~ YST,ł. A • .IwanoW, kantoru, ktore plerwsze raty już na ręce tychże wniosły zachcą raty llasL\jp"'\ 1 to h t k . ·dd' dY 

Ulica. Konstantynowska Nr. 317. ulica Piotrkowska vis.a.vis cukierni ne nadsyłać wprost do kantoru. ' 548-1-5 l»lzna 
azcll: zec .ce .a ow~ O ,ae O 

555-1-3 '''' 30'39.1\ I D -A,&" _ft -J"'&J"'& - - ~A"'C' .... ą4.ft.~G.A.aLl'redakcYl "DZIennIka Łodzklego" ,,iistehubego. ,.... "'V ~ 'W _ V v Q_ Jvv~v~n~""R 554-1.,..1 

GIEŁDA '\" ABSZA 'VS){A d. 26 sierpnia. 

lVeklille. 

Berlin (J 623/4) 

,i •.• (162 1/3) 
lnne niem. miasta hauk. 

, " Londyn 

Pa;jż . 
" . 

Wiedeń 

" ..-
Petersburg 

" " 

dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dt. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 

ZA 

2 d. 100 mr. 
2 d. 100 mr. 
2 d. 100 mr. 
\! d. 100 mr. 
Bm. 1 TJ. 
Sm. 1 lr. 

10 d. 100 Fr. 
10 d. 100 Fr. 
B d. 100 nor. 
3 d. 100 nor. 
2 d. 100 rs. 

Pal.lery palistw. ~g Dopełnione Z końc.gieldy 
( l (lO) .s a. tram; ~a rs, . 00 • złd. I placon 

Ollligi Skar. Kr. Pols. duże -4- -.- -.-
Listy I.ikw. Kr. Pols. dnże 4 -.- 88.- -.-

" n " " małe 4 -.- 87.70 
Ros.Poź, Ws.I em.lOOOr. {j -.- ,93.40 -.-

" " " 'I lOO'r. 5 -.- ~93.40 

" "" " lOOr. ó -.- 93.40 
: : : II;: }~~: ~ =:=1' ~~~:!gl 
" " "liI" 1000r. I) -'-1 93,40 
" " " " lOOr. 5 -.- 93.'10 -.-

Ro~.Po:1;.l'r.zr.ll:S64. lem. 6 -.-
" " " ,,18661Iem. Ó 

Bilety HIW. Pań. Ros. l em. I) 

" ." " " 11" l) 
" " ""lII" li Listy ZllBtawue (za 100 r.) 

" "zr.186\JS.llit.A. 5 
n "" " "lit.B. 5 
" I'" ot' "nlale l) 
n "" Jjer.11 lit.A. 5 
" "" "lit.B. li 
" "" "nlałe l) 
" "" Ser.lIl lit.A. 1) 

"" " lit. B. I) 

""" "mde 5 
" "" Ser.IVlit.A. 5 
n "" "lit.B. I) 

" "" " male ó Listy ze.st. m. Warsz.Ser.1 5 
n " "" li .5 
"" ""lll 5 
"'} ""IV II óDfo Obligi m. Warszawy 

Listy zaat. nl. Lodzi " l l) 

"., " ,,11'" 
"" ""Ill Ó Listpast.lt.'f. Wz. lir.Z.li 

List z6~/o Wileńskie dtugot. 
,," n krótkot. 

-.--.- -.-
-.--.-
~'=l 97.S0j 

• I 97,20 i 

=:=' ::~I 
=:= 96:~! _._ 96.30· 

-.- ~~I 

~:~; ~~~I 
91.90 i 92.20, 

=:=1 ~i:=1 -.-1 84JiO i -'-1 83.5°1 =:= ~:~I -.-j -.-( 
-.- -.-1 

-.-
-.--.-

-.-

-.~ 

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

Dya-
konto 

. Z końcem giełdy. 
Dopełnione tranzakcye 

zl}dIWO płacono 
-4- ~8il/2 

" 
48.70 48 67 t/l 65 62 1/2 

4 48 671/2 65 

" -.-
2 -.-
" 

.9891/2 ,9 88
1
/:.. B 

" 39.45 I" 42'/~7'/' 4 -.-
" 81.65 
6 -.-

Akeye. ł g I ~:Pel~~-[Z. końc.: giełdy 
(za. ]00 rB.). 00 ~ tr. żądano I plac. 

Akcyen.Ż. War.-W.lOOr. -4- -.-[ -.-[ -.-
" " W.-Byd.500r. 4. -.-1 -.-
"" ,,100r. li ~ .. -
" " Teres. I 000 r. 5 -,- -.- -.-
"" "lOOr. li -.-
" "l<'ahr.-ŁÓdzkiej . 
" "Nadwiślańsk. 
" Bauku IIandlowego 

w''VarBzawie250r. 
" War. Ban. Dyl!. 260r. 
" Ban. H. w,todzi 250 r. 
" War.Tow.Ub.odognia 

z wp!. re. 125 250r. 
" War.Tow.F.CIlkru500 
" Uukr.Dobrzel. 5OOr. IŚ 
" " Józefów 250 r. :g 
" "Czersk 250r. :. 
" " Hermauów2óOr. ~ 
" . " lryszkowic.250 r. E 
I, " Leonów 260r. ~ 
" " CZ\jstocice 250 r. $ 
" T. W. 1!'. Stali lOOOr. ~ 
" Tow. Lilpop, Hau i 

Loewenstein lOOOr. .. 
" Tow. Za.kl .. Metal. B. ~ 

HantkewWar.lOOOr. ~ 
" Tow. Zakl:.GÓrniczych :: 

Starachowickicb l 00 r. 
" Tow. War.FlI.h.Mach. 

Narz.Rol.iO,ll. lOOr. 
" Wa.rs. '1'. Kop. wllgld i 

Zakl.Hutuiczych250r. 
. " Tow. Za;!d. Prz. Baw. ) 

Tk. wZaWiercin ~iiOr. 

-.-

-.-' -.-." 

-.-

- .. -

~.-

-.-

-.-
-.-t ~.-

-.-
-.-

-.- --.-
_ • .-..0. -.-

-'-
-.-

-.-
-.- -,-

~",Grna~rb~.~T~.em~le~r_iSLz~w~e_de_I ____ ~~-~.-~~~.-~~-.,-
. War t ość k u p O n n: f List. likwid. • 942/;

L18t. Z1I.8. nowyćh .. ' 88~/lo, r Ob~igów8karb. 161 III;' 
" l' m.Warsz.s.hIlllOl-/5,,' Poz.prem.lem.o97/to , ! 
" "m.,tudzi.., 1597/10' " "llem.22G1/ó, 

jjTBATR VI ORIAtt 

We czwartek tl.28 (:1.6) 6ierpnia 1f!j§4 

danym będzie 
-

KONCERT 
IllnZJkalno-wokalno-dctlamacyjny 

w którym udział wezmą: 

Aleksandra llamrzyńska 
primadonna koloraturowa opery 

warsza wskiej •. 

Kaźmirz Hoffmann 
dyrektor opery warszawskiej, 

profesor konserwatoryum - pia

nista. 

Jadwina Gzaki 
artystka dramatyczna teatrów 

warszawskich. 

Czesław Stromfeld 
artysta dramatyczny teatrów 

warsza wskich. 

BLI~~ZE SZCZEGÓŁY PODAJĄ- AFISZE. 
Ceny mleJ.sc: Loża na 6 osób -71'8. 30 k, na 4080b -5 r 20 k 

Krzesło w pIerwszych 4 rzedach 1 I'" 2 ho kK' ł Y d '. h 4' 
d h 

,,~. v • - rzes o w rUO"lC 
rzę ac 85 k - Krzesło w pozostałych rzedacl1 65- k K °l· l 1 50 k P ,,'. . - upon {O o-
zy rs. . - .trter 50 k. Parter studencki 25 k. Amfit t· II ._ 
tra 50. k. Galerya 20 k. . .. ea r plę 

. POCZĄTEK O GODZINIE 81/2 WIECZOREM. 

F
. Biletów można dostać W księO'arniach' p.p. Zienkowskiego i. ·.SIJkr.·, 
lszera, oraz w cukierni p. Raymond:" 547 2 4 J; 

Redaktor i Wyda.wca Zdzisław Kułakowski. )l;03BOJI6HO ~eHiypOID. JIO){3b 15 ABrycT. a 1884 . 
......,~~....--.... __ -;::-__________ ~ ____ ...::~ ___ :....:~~~==....:.=-==:.:::::~=~_~W~dr~u~karni :I .... KrnkQwskieM"o w Łodzi. 


