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Mieszkańcy Łodzi są, już przyzwyczajeni
do rozmaitych elukubracyj wędrownycb
dziennikarzy, co przez jednę dobę przypatrując się miastu, ferują o niem najczęściej
potępiające wyroki. Z lekceważeniem też
przyjmują niesumienne doniesienia, pisywane przez ludzi, co jedzą cbleb nasz i o~dychają, powietrzem naszem -,a odp~ac::Ją
nam za to nerzeniem fałszow, USIłUJąc
zohydzić nas, gdzie ty~ko możn~. ,l?o liczby tych ostatnich nalezy szczegolmeJ korespondent tutejszy do St. Pele1'8buJ'gel' Zeitzwg, n którego zła wiara wa:1czy o leI!sze
z niechęcią, żywioną d? kraJU., 'Ykrotce
tez rozprawimy się z mUl oddZIelme. Zadanie niniejszego artykułu polega na koniecznem sprostowaniu, o które g~valt?w~ie
się dopomina zarówno obszerna, Jak l ~ne'
sumienna korespondencya pana Szygarma,
pomieszczona w NN. 206 ~ 207 W.arszawskieo'o Dniewnika o ŁodZI. Kto Jest pan
Szygarin? Pytania tego nie stawialibyśmy
sobie wcale, gdyby p. Szy~ari,n nie głosił
w rozlicznych reklamach, ~e Jes~ przed~wszystkiem apostołem pOJedna,ma. . ~le
kwestyonując jego dobrych ChęCI w tej nlle~
rze nie prorokując upadku redag<;)\vaneJ
prz~z niego Teraźniejszdści,-wręcz Jednak
oświadczamy, że postępek, który ~u mamy
na )jętnować nie był zgoła natchmony myśilo pojeddaniu, które .zre~ztą odmiennie
od niego pojmujemy. NI~ zJ~d~a , ~as, dla
siebie pan Szygarin bynaJmmeJ, Jezeh na
spokojnie obok nas pracujących współobywateli 110dszcznwać będzie w pr~sie ro~yjskiej i to w jednym z jej organow, ktory
już dawno ze swych łamów usunął gałą;zkę
oliwną pokoju. Prawdopodobnie też ~3:d.e~
dziennik polski nie ogłosiłby o ŁodZI l Jej
największej fabrYQe wycieczek, któ:'e d?w~dZ!1: nieznajomości stosunków, ob~azoneJ mllości własnej i pewnego ucznCIa zemsty,
któreby do apostoła pojednania zgoła przystępu mieć nie powinno.
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Ristorya naszego kraju musi być obcą
panu Szygarinowi, skoro zdziwienie w nim
bndzi niemiecki charakter naszego przemysłu-a specyalnie Łodzi. Nie będziemy mu
wykładali przyczyn, dla których stało się
tak a nie inaczej; wspomnimy tylko mimochodem, że w ich rzędzie są, i takie, za
które wina na nas nie spada i które sam
p. Szygarin zwalczać usiłował. Lecz jakkolwiek przemysł łódzki cudzoziemskiego
jest pochodzenia, powiedzmy to na chlubę
jego naj znakomitszych przedstawicieli, że
od s?lid~r~ości z krajem y<cal~ się nie usuwają .1 ze proces asy.mIlacYJny ?okonywałhy SIę daleko prędzej, gdyby me przeszk?dy zewnętrzne, które ,ży~ioł?wi autochtOlllcznemu skrzydeł rozwmąc me pozwalają. Z tych względów cały akt oskarżenia
prze?iwko Ł~dzi ~ prze~stawic.:iel0:n zacnej
rodz.my ąch~lblerow, ktorzy metylKo ŁO(~ZI
ale l kraJ0:VI zaszczyt p,rzy~oszl1, - uwa~amy za mśCIWy czyn dZlenmkarza, obrazonego o to, że mu ~abr!ki nie pokaza~o.
N~rze~a pa~ S~y~arm, ze :wszystk? t~ m~mleche, ze lstmeJą dwa pIsma menneckle
"a ~)ols~ie ~edno i to ledwie, że !stnieje"
(IJuenlu!c Łodz/a). Co do nas, mozemy go
zapewnić, że o pomoc redaktora Teraźniejsz~ś~'i p!osić nie ~ędziemy; co do I:iemieckosc~ I.masta, radZImy mu przeczy!ac O te~n
choClazby .nasze . ar~ykuły, ,z ktorych SIę
pr~ekona, ze ,połoze:ue ~Od~l po~ względem
Jej zgel:mamz.owama me Jest Jeszcze tak
rozpaczhwem 1 że ~aszego tu posterunkn
zgoła z~ stra?onl me ,ll1.amy.
.
Garśc ludZI medosyc Jeszcze stara SIę

°

pr~y~wojenie sob~e j~zyka ~rajowego, z~rz~d

kosclOla ewange~lCklego me wI!r?wadzlł ~eszcze na kazalmcfj mowy polskIeJ obok memieckiej, jak tego żądać mamy niezaprzeczone pra:vo, - le.?~ spory proce~t obce~o
P?chodz~ll1a lu~nos~l. nasz:go ~las~a. ozywlOny Jest naJzacme.1szerrll chęclanll l me
za~ługuje na pogar~liwy wyra~ ~tie1nczlf}:r1,
kto rym p. Szygal"ln tak hOJme szafUJe.
\Vśr?d ,tego właśnie odłamu" siln~ wpływ
,":ywIel:uJąeego na resztę, rodzIU~ Schelble~ow, plel"\VSZorzę~ną, zaszczytną I nader p?zy~ecz~l1 dla. k.raJu odgry~va ro.lę· Na mą
zas najbardZIej uderza mesunuenny kores-
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Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia - nie
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pondent, jakby to ona była sprawczyni~ już u rodziny Scheiblerów, gdy koresponowej nawałnicy niemieckiej, która wedle p. dent natrgtnie SŻIj domagał widzenia ]Hll/Il
Szygal'ina gotowa i Dnieprowi zagrozić! ScheibteJ'a. Biedaczysko nie przypuszc7.alo,
Zanim jednak niżej powrócimy do tego że mógł kto nie wiedzieć o zgonie założyprzedmiotu, zaprotestujmy energicznie prze- ciela firmy i chcąc pozbyć się natręta, dalciwko posądzeniu, jakoby przemysł tutejszy, szl1 wskazało mu drogę. Pan Szygm'in 0jakkolwiek niemieckiego pochodzenia, ży-I maI, źe go zato nie robi historyczm1 osowił nienawistne dla kraju uczncia, jakoby bistościąl Następnie szuka koresponrlent
"wyciskał z ziemi naszej i ludności miejsco- jakoby biura, odsyłają go od Anasza. do
wej ostatnie siły i soki." Są, to czcze i Kaifasza, aż nareszcie dostał się do świą
bezpodstawne deklamacye, dowodzące nie- tyni i pyta o pana Scheiblera!
znajomości zupełnej rozwoju ekonomiczne- Czego pan sobie życzy?-odpowiedziago. 'Wprost przeciwniej kraj zyskał i roz- no mu (niby) surowo.
winął się wskutek (między innemi) po- Pytam, czy tu pan Scheihler? - powstania naszego okręgu przemysłowego, któ- wtórzyłem, ciągle jeszcze łagodnie (co za
ry nietylko przyczynia się do powiększenia łaska!) swoje zapytanie.
bogactw materyalnych, ale daje nieoceniony
- Czego pan sobie życzy? - jeszcze 0przykład pracowitości, rządności i wy trwa- strzej zapytuje mnie surowy jegomość.
łej zapobiegliwości, na której nam tak bar- Za jakim pan interesem? Was wollen Siei-'
dzo zbywa.
Czego panu potrzeba? kto panJ> czegM pan
Gdzie powód gniewu p. Szygarina spe- chce od pana Scbeiblera?-natarczywie pycyalnie na fabrykę scheiblerowską, gdzie po- tal niemiec, - mów pan! odpowiedz pan!
wód jego ka.rygodnej wycieczki przeciwko
Na zapytanie ostateczne, jaki ma intere'l,
przedstawicielom wielkicb zakładów - czy- nieznany zgoła i przez nikogo nierekomentelnik aniby uwierzył. Niepodobna nam tu, dowany. korespondent, odpowiada:
naturalnie, wiersz za wierszem opowiadać
- Da' ubirajties, prilrJ'i/mul i ja nakaniec
treści sześcioszpaltowej gadaniny, napisanej na niemca i t. d. (Rnszaj pan, krzykną
złośliwie i bezdowodnie. Jeźeli taką; saml}, lem i ja wkońcu na niemca).
argumentacyą zamierza walczyć pan Szy- Sclreiblera tu niema... żegnam.
garin w swojej ;,rferaźniejszości," gotowiś·
Do tego opowiadania dodamy komenmy stracić wiarę w powodzenie jego apo· tarz, po sprawdzeniu opisu na miejscu. Ową
stolstwa. Lecz posłuchajmy. Zachciało się osobistością, której p. Szygm·in nie chciał
człowiekowi obcemul. o.któręgo wielkości żadną miarą lowiedzieć, jaki ma interes
literackiej i pojednawczych celach fabry- ao p. Scheiblera: którą tak bezceremonialkanci łódzcy mało pewno wiedzą, zwie- nie traktuje, był dyrektor zarządzający todzić fabrykę scheiblerowską. Takich ama- warzystwa akcyjnego Karola Scheiblera,
torów może być dziennie dziesięciu i dwu- zięć założyciela firmy, jeden z najuprzejdziestu; trudno, aby wrota fabryki dla ka- miejszych lndzi wogóle, a z pośród krezużdego stały otworem. Zgłasza się tedy wę- sów łódzkich bezwarunkowo najprzystępniflj-.
drowiec do szwajcara i pyta go, czy można szy. Słowem, osobistoś::ią tą, zarzuconą
obejrzeć fabrykę? Szwajcar mial mu od- niesmacznemi epitetami (np. niemczura),
powiedzieć: was? czemu wiary 'dać nie mO- był nie kto inny, jedno dobrze nam znany
żemy, gdyż szwajcar ów jest polakiem.
i sympatyczny pan Edward Herbst. NaMoże więc p. Szygarin zagadnął go in- zwisko to przyzwyczailiśmy .się łączyć z pelnym' słowiańskim językiem a staruszek wi- cą delikatności uprzejmością, jaką ten kiedZl!:c w nim cudzoziemca, odezwał się po rownik zakładów scheiblero\vskich się odznaniemiecku, t. j. mową, w Łodzi na zasa- eza w stosunkach ze wszystkimi, przybywadzie słuszności równouprawnioną z polską. jącymi do fabryki. Cóż więc naturalniejWifjkszem jeslczezdziwieniem zdjęty był sZ!lgo. nad to., że ~c1y. p. Szygarin llatarczystarusze,!c (Łubiński), dziesiątki lat służący WIe ządat wldze1l1a SIę z meobecnym ",ów-

trzymując się często, wracała, szła znów! nieco ścieśnione w skrolliach;oczy szaro-' - Jar:::--naprzód, mówil},c przytem z wielkiern oźy- niebieskie, wielkie, wśród ciemnych rzęs pa·
Tak ... jeszcze Z pensyonarskich czawieniem. Widocznie nie działał na nią; Itrza!y spokojnie,'chłodno, nie znały, zda się, sów datuje się moja ciekawość.
czar szarej godziny,. k~óra: zdaje .się wołać zamg~onych spojrzei~ właściwych marzyciel-I - Dla czegóż tOi ty pamiętasz jeszcze
naturę całą do skUpienIa i spokoJUi nerwy ce, me postała na mcb łza smutku czy roz- te czasy?
.
.
POWIEŚĆ
Amelii były podraźnione.
czulenia. Usta ponsowe, małe, podniesione
- Naturalnie,-odparła blondynka z iyprzez
Amelia była to mala, szczupła osóbka; były w kątach, a dolna warga trochę wy- wością.
MA T Y L D Ę S E RA O.
o blond włosach naturalnie skarbowanych, sunięta, ('o nadawało ustom ironiczny nie- Ty mogłaś zapomnieć, wierzę ci!
co g,łówce jej na~awało pewien P?zór figlal:-. co wy~·H.Z; profil twarzy klasycznie prosty,
- Nie kochał,tś tam nic i nikogo. NaprzyPrzelożył z włoskiego Stanistaw Kempowski,
ny, ;l~npe~·tynenckl trochę; ?erę mIała przeJ- lecz me za ost~y..
..
"
kład przy lekcyach m~zyki; wolałyśmy je-r:I.r.Jrzy~cle bl.ałtJ:, a. zpod długIch rz~s ?łyszcza\~ ydawała: ~I~ wyz~zą, ~IZ była Ulą w 1- dne za Be~t~ovenem, lUne za Verdim, a ty
ś" PERWSZA
ły Jasnolllebleskle oc~y; cale zas Clało tro- stocIe;, całą Jej postac mozna było ze słu- wygrywałas ICh utwory z jednaką zupełnie'
cZĘ· C I .
chę .chude ?yło w CIągłym ru?h~.
szn.ośCIą nazwać - posągową. Rę?e tyl~o dok!adn?ścią] ni,e płakała~ nigdy przy kar.
~v wyrazIe twarz;v, czy, 'y lunach ust ~ były to ~~łe, ar;vstokraty~zne rączki! zako~- ral11u, ~le lUlałas, antypatyJ do nikogo, ze
Zmrok zapadał po dniu upalnym i du- m~ze. nawet w 'przeJrzystoscl cer~ było cos czone rozow!3 un . o~treI;l1 . paznogletkaull. wszystkIego byłas ~adowoloną. Nieznośny
sznynl' powietrze nasycone byŁo silnym za- ~z~eclUnego, naly<nego, zdawała SIę zawcze- Ruchy BeatrICe, ~eJ c~od, mowa, wszystko masz charakter, mOJa droga~
pachel~ mdlejących z gorąca kwiatów, Win-I sme wyrosłą dZIewczynką·
, ?ddychalo .gł~b?klIU Il1ewzrnszonyll~ spo~o- Czy ta,k? "
,
nice rozrosłe po stokach Wezuwinsza, spaUbraną: by~a w gus,towną:, bogatą sukmę, Jem" ubra~l~ Jej n3l'wet sklr:dalo ,SIę z Cle- . - I w, t~J chw111 dZiałasz mi na nerwy.
lone gorącem, jakie biło z czarnego wulka- a na ręku ~l1ała mn,?stwo srebl;'nych bran- ll~n~J długiej sukm, bez ozdob, ktom wkoło Zeby C~lOC Jedna sympatya, alltypatya janicznego gruntu, wydawały silny zapach sole~ek, kto.re dzwomły za ~azdem I!0~~- lll~J spadała ,~ bogatł'ch fałdach; w uszach kakolwle~. , ,
.
- A J,akIez są twoJe sympatye! Amelio?
siarki, a z pałacowych tarasów rozchodziła ~zeUlem .rękIj l!rzes~awała n.leraz ~OWlC, lUlała kolczyki,' zrobIOne z czar~ych pereł.
się ostra woń roztopionego asfaltu.
Jakby mespok~Jna l, popraWiała ,sobIe ko- K?cha CIę?-spytała AmelIa.
,
- MOJe?-odparła blondynka mepewnym
Morze pTZybierało barwę bronzowlł:' s~afi- ronko~y u SZyI kołmerzyk, to znow u!ywa- . - NIe - odparła. ~e::tn.ce p;'zyglądaJąc głosem..
..
.
.
rową, ciemną, prawie czarną, ,z odclemem ła wpoł s~owa, ruchem. gło~y odrzucaJl!:c_ w SIę zaręczynowemu plęrsclOnkowl.
- NIe pr~ypomlUasz lC~ sO~le,. dZIewmetalicznym' w maleńkim porcle Granatel- tył spadające na wszystkl~ str?~y pukle
- A, ty go k?chas~?
I czynko,. pOlm~o . tak dobrej pamIęCI? - zalo stały nie'ruchomo wzdłuż brzegu łódki włosów; )?rzytem z taki! z~Jadł.osCIą. gry~ła
- N ~~ l'?ZUmlem, Clę·
pytała zal'tobhWle Beatrice. .A. ten piękny
i łodzie a pod ich białemi namiotami spo- dro?ny lIstek ,cytrynowy, ze ,az, pozlelem!a
- P~~dzlesz za mego.
brunet, który codziennie przejeżdżał konno
cz wali' ogn!żeni w śnie głębokim rybacy sobIe małe rożowe usta; ,mowI!a płynme,
- P?Jdę...
..
koł~ furty nas~ego klasztoru; kochałaś się
y; e oPz'n1'cy, ,~'szvstkie wille w Portici to podnoszą.c głos, to zuow szepcąc. praAmeha meclerphwle tnpnęła kilka razy w mm, a on UlC o tem nie wiedziaL Ileż
l, plZ
w
,
J
"
'
•
' t
b
"k
wille białe,
różowe. żółte, bronzowe, szare, WIe, śmIejąca, s% smu. na, sam,a so le z~- noz ą·
"
razy pr~y b'legałaś w nocy do mego łóżka i
miały dOl'ąd szczelnie pozamykane okna, da\~ała llytama l, na me o~powladała, me
- Jak z:"ykle- odezw,;ła Się tr?chę ~l- pl~~alas, gOl~zko skar~ąc się na niedomyśls us czone żaluzye
umIała zapanowac nad SWOIlll temperamen- rytowana, Jak zwykle, me rozunnem CIę· 1108C czy oboJętność llleznanego bohatera.
. Amelia ,I~lil?zała.
p D~ień cały tak 'przeszedl cicho; gorąco: tem gor'l:CZkow~lll} delikatnym, żądnym Jesteś dla mnie zagadk~, .Beatri?e. , ,
zdaje się, zabiło wszelki odgłos życia, do- sprzecznych, wra.zen.
. .
,.
-:- Doprawdy; przeclez tutaj pOJmuJą
- A coz 8~ę stało z owym melancholij1e1'O o zmroku budził się cały Neapol aby
Druga, BeatrlCe, słuchała Jej z USllll~- rnllle wszyscy.
nym kuzynkIem, zapoznanym poetą, z
~rzee i kipieć do wschodu promieni sł~(lCa. chem, .rzu~ając od ?za.su do. ~zasu kr~~I{:e', - Bo nie idą w glą:b rzeczy.
którym ~nulaś idyllę sentymentalną p~ 0Poza miastem po ogrodzie pięknej willi, o~powledZ1i spokOjną była l pra:wdZl\Vle , - W gllhb rzec?y! Co za frazes, Ame- puszczemu klasztoru.
.
,
.
.
-A.Rob~rt.Malagottl? O ile wiem, za·
sto' ce' nad brz~ iem morza, przechadzały pIękną: Płowe wŁosy zaczesane nl1~la wY- ho.
si/Jwre kohiety. g
soko l. zebra~e "! .wę~ełj odkry,,:aly o~e
-:- :;'I"1.e fraze~ - prawda. ZaClekawli.\sz den z mch Ul~ Jest twoim męiem.;.
"J edna, z nich szła szybkim krokiem: ;;;a· karb bIały, mH~kkl l pl~kne głądklO czoło, mDlO JU~ od dawna.
l - O Beatnce, - >lawolała płaczliwie A
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Z _, dlowego zyskały 21/4%' Usposobienie dla
czas panem Scheiblerem, reprezentant fir-: tylko' rasę uprzywilejowan~; miejscowych ska~y cZlj:steczkę .stra\ 'po~JeslOnł c .1., ~ I papierów górniczych było niezdecydowane,
S1em
mypo7.egnać musiał natręta, radzi!c mu I zaś jedynie na robotników. Możemy zape- WdZIęczyĆ to nalezy g oW-:l1e po
l dyź wiadomości o stanie przemysłu górniprzyjść o godzinie 3-ej popołudniu, jeżelii wnićp. Szygarina, że jeszcze przed wyna- cen c~kru, na, rynku !lllędzynar~ O~{ni~ ~zego na Szlazku są, zmienne i częstokroć
ko;tiecznie z p. Scheibl,erem ~idzieć się pra· l~zienie:nprzezniego ~atechizmu.p~jedna- Podwyzka Jest Jeszcze meznaczni! 1 m .
~
gme. O tem p. Szygarm zamIlcza. A prze-; ma, ktorego przykazamolU sam tworca w wobecogro,m,nego sp~d~u, jakiemu ::ydl~' SPl;;eCln~~' Berlin, 9 pa~clziernika:, Na
cież ów mniemany niemiec, o którym po-, Łodzi ostro się sprzeniewierzył, - ś. p. Ka- legły dawmeJ, lecz JUz. to. sarno
t
targu wełnianym :interesy Idą dawmejszym
b fi Konsumcya pokrywa tylko najzwala sobie drukować fałsze, przemawiał. 1'01 Scheibler nie odbiegał od 'przyjmowania giełdy doniosłe znac~~llle, ze ceny ,!S rz,!~
do niego doskonalili polszczyzną" Niewier-: krajowców, pozostalazaś po nim rodzina mane zostały w zmzkowym postępIe, ze sI!0s,o, el. t b
-'em śląc wcale o zaonie też podaje p. Szygarin koniec swojej t.ymsamym idzie torem. Niedawno jeszcze jest jakaś nadzieja podźwignięcia. przen~y- pl1n~eJs~e p~ rze y, Ul, dluższy. Nie u;zerozmowy; nie powiedział on panu Herb- polak był jednym z wyższych urzędników sIu cukrowego ze smutne~o upadku, w Ja- patr~e~l~ ,SIę ~~ ~::le nadzieje jakie postowi: da ubirajtiel.', boby z nim postąpi 0- biurowych i sam t\j posad\j opuścU, gdy go kim si\j dotychczas znaJdował. I gdy?y kłyr s maJą pO~yRlnyrn przebieg~ i zakoń.
no jak :M:liller w znanej sztuce SzylIera powolano na szerszill arenę działania. Je- tylko trwałem okaz.alo Sl~ ~o polepszem~,
a .~no wkcv ' lo~dyńskiej w ożywionej
(Intryga i miłość) z niegrzecznym gościem żeli zaś liczba krajowców na wyższych po- giełda doznałaby lllewątphwIe korzystnyc l cZ~lllUI 3;u. J lrz dzalfl czes'ankowych i L'twe własnym domu. Próźne więc prze- sadach fabrycznych jest nader urniarkow~- jego skutków, jak ,odczuła upadek przemy-. ~zl~a ~~~lC~ Piindel nie nabiera tu wcale
chwałki. A gdyby p. Szygarill bezkarnie ną, przypisać to należy brakowi w krajU sIu cukrowego, ktory był glowną przyczyną ~y • s,
. b't
tygodniu ubieo-Iym był
tak si\j odezwał, możnaby to żądanie na- naszym szkół technicznych, których wzoro- wszelkich jej niepo'v.0dze~,
oZy~l~la, o 1'0 F wbr kanci nabyw~li wełnę
zwać dziką pretensyą, trudną dla nas do we urządzenie w Niemczech dostarcza przeZ końcem tygodma u~Iegłego uwagę po- dmI~r, °tany. ł ~ d~ 35 tal.· clobra lekką
pojęcia. Przyjeżdża obcy człowiek za jnte- mysłowi tutejszemu mnóstwa wybornych wszechną zwracały na Sleble wykazy wlel- °łl1111a nj'.p acą 45 50 tal ' Ostat"nie ciekich banków międzynarodowych, W ban- we nę, śre n~ą po, . -,
. t
. '. 'ł
reseni do fabryki i każe się z niej wyno· specya.listów.
?
.1
•
S
l d . Koniec wieńczy dzieło. Zestawienie na- ku angielskim i w niemieckim państwowym szą Się o WIele z:ywszym pop
t Yt e:ll~, Ul7.' \li ~li~
sić ... komu. gospouarzowl.
ą to pog ą y , .
, . , '
.,
h cl' h
na runna KOllnsyonel'zy .u eJSl zak UP]
pokrewne dziwnej, choć może w dobrej zwiska Strousberga z nazwIskiem cZClgO- spodZiewano SIę w plerwszyc
mac pa.
, k"
ł
'
wierze głoszonej teoryi, w myśl której lu· dnej rodziny Scheiblerów a mianowicie za- ździernika silnego napływu pieniędzy; ~a- ok?~o 150 ce~ltr'bl?!en ,Ie.l w~ ~y ,poz~ar
60
dzia pewnej nacyi są tylko goscmi we wIa- łożyciela firmy, jest wp~ost postąpieniem dzieje te z~wiodły. 'Vy:k~zy O?U wspo!nn~a- skleJ. ~o ceUl~
lZS,Zf1,. o
t~l. \;o~
snym domu. Może zresztą na dalekim nikczemnem, które w imię prawdy i godno- nych ba~kow przedsta'!laJą, s~ę dosJ:c me- 3~0 etl .. welny Eomo~~ lej ~ 500 ctr. Cen
wschodzie byłyby i tolerowane podobne ści prasy odeprzeć należy jako bezecne u' korzystme a bank angIelskl uJl':ml SI\j na-. gole mo~na ,celllc obl?t I!a d'
"
y
wybryki, przeciwne wzgl\)dom, jakie gość siłowanie rzucenia potwa~zy na pami\)ć czło- wet w konieczności podniesienia dyskonta ntrzymuJą Sl\j na pozIOm~~ ,aw~~eJs~m.,
winien gospodarzowi domu; u nas, na za- wieka dobrze kl'ujówi i miastu zasłużone- do 3% , Dla giełdy przyzwyczajonej do
Zbqie. ,T,oruń ll'p~z Z,Ie~D1 a. do wlechodnim krańcu państwa, zgoła do tego go. Wprawdzie nazwisko to z pewną czCh1 pieniędzy tanich, niemała z tego powodu trze Jest JUŻ pl:awdzl?:,Ie, JeSIenne, , es~cz
nie przywykliśmy i wolimy nasze wykwin- przez prasę polska wspomin'ane gdy zaca· wyradza si\j troska. Niekorzystny wplyw cZ\jsty zadowaima. rolmko~. ~~ talg (0tne formy towarzyskie, aniżeli zbyt natu- sla ta pierwszorz"'edna w kraju gwia~da takiego stanu powinien by się uwidocznić WOŻi], bardzo malo, p,szemca 1 zyto, w wyra11111 szorstkość, której szanujący si\) lite- przemysłowa, - obrony nie potrzebuje. przedewszystkiem na rentach. TJ:lllczasern boro:vy~ ga~u~~u mają popyt dobry, porat nigdy sobą zawładnąc nie pozwoli.
Gdyby wszakże sumienność pana Szygari- na targu rent panuje ruch najWIększy, a dob,me)\jczlluen 1 groch warzelny. Ce.ny u:rzyna pozolltawala w stosunku prostym do je~ giełda w najniekol'zystniejszym na,wet ,na· mUJą. SIę. Plac?noz:l. l 00.0 .kg~', pszemcy tl anz.
Po tej niepomyślnej wyprawie, ~la opisa- go żarliwości w zbieranill ogloszeń, może- stroju ogólnym, dla rent usposobIOną, Jest 12~-,140, ,kraJoweJ pstreJ 130-,140, 140nia której właściwie pan Szygarlll wy pro· by się postarał przedtem o bliższe infor- zawsze bardzo dobrze; publiczn?ść" l:uedo. ].40, Jasnej 140-:::140, wyboro:veJ 145--150.
dukawał swoje arcydzieło dziennikarskiego lllacye o przemyśle łódzkim, możeby w tych wierzając dywidendom, coraz hczllleJ slm- Zyta tranzyt. lOn-H
,kraJov.:eg? 115beztaktu, zwiedzał tu j owdzie miasto, a staraniach napotkał na osobę kompetentnl1, pia się okolo papierów 'pl'zynosz1:1cych stałl 123, 123-~27. J\)CZlmema rosYJskleg~ ID?
w czasie tej wędrówki zdarzyla się okolicz- która, jak zreszt<1~ każdy uczciwy człowiek, procent. Przedewszystklem papIer~ rosyJ- -,125, krajowego 1qO-130, Ows~ IO,Syjność, która go skłoniła do ponownej próby musiałaby mu oświadczyć: że Ś, p. Karol skie, cieszą ~ię o~l"omn~l~ ~o~odzell1em, ,zy- skIego 100-110, ~1"llJowego 1,1?-120. Grodostania si\j do fabryki scheiblerowskiej. Scheibler: jakkolwiek cudzoziemiec, dosko- skuJąc na gIełdZIe berlmskw.J postawę r~w- chu na. pas~ę Ho-I 30, wlz<~cego. 140I tym razem lllusięnie udało, bo, jak na~e pojmował swoje ob,owiązki. obywatel nie ~orzystną, jIJ:k w czasach prze~ ,~o~~ą 160, VIctOrIa 160-18.0. 9~zep~ku Zlr!.tOWe·
twierdzi, dyrektor zarządzający pan Herbst skIe ',cvzględem kr~Ju, ktory, przYJ~ł za wła- rosYJsko-~ureeką l, przed rozruch~ml lllhlh- go 220-225. Rzep~kn ~~o-.,35. ,Kuc~u
nie był usposobiony do przyj\jcia jego wi- sny; ze podczas meszczęsneJ zaWIeruchy 0- styczne mI w Rosyl. ~enta w\)Ęlerska zło~ rzepakowego 110-116. Kuchu llllanne",o
zyty. I.tu fałsz! Przyszedł p. Szygarin boje państwo Scheiblel' wpływami swojemi ta podniosła się równ~eż cokolwl~k w kur- 135-:-140. Otl"<lb psze~nych 70-76. qtl'ąb
do fabryki z listem rekomenrlacyjnym (od niejedno cenne uratowali życie; że rodzina sie, a jeśli usposobiellle dla paplerów,~ło- żytmch 79-8q. ~omczyny czerwonej za
tego zacząć należało, bo pomimo zadziwie~ cała hojne czyni dary na rozmaite cele u- r skich osłablo trochę, to pO,wodem tego J~s~ ctr. 30-50, bIałej 40-50.
nia korespondenta, że w fabryce o nim nie żyteczności publicznej i nie usuwa się ni-I niekorzystna post~wil; gIeł~y, pary,zkwJ
słyszano, mniemamy, że nie ma tytułu do gdy od udziału w żadnej sprawie kraj ob-I względem tych papIerow, wyrnkaJąca z ,przy- PRZEMYSŁ
rozgłosu) od zarzi],dzającego składem schei- chodzącej; że wreszcie, dyrektor tych fa-I czyn miejscowych. K~rzy.stny nas~róJ, tar•
----,blerowskim, lecz wprost mija się z prawdą, bryk a zięć państwa Scheibler, pan Ed·: gu rentowego dowodZI, ze brak pIemędzy
gdy twierdzi, że list ten, adresowany do pa- ward Herbst, jest nietylko dzielnym prze-I i podnoszenie się ich wartości nie wy~arly. Warszawa. Akade~lłla krawiecka ma być
na Herbsta, odniesiono mu nieodpieczęto- mysłowcem, który stoi na wysokośei wspór- !jeszcze szkodliwego wpływu na giełdę l rze'l otwCl,rti], ,z POczątklel.n przyszłego roku w
wany. Przeciwnie, nie ehcial on owego li- czesnych zadań przemysłu, ale jednym z czywiście niema żadnego powodu. do przy- Wa~'szawIe, Jak c10~OSl "K.uI'.. c,odz." Uo:~
stu powierzyć źilldajt1Cemu urzędnikowi i naj sympatyczniejszych i najuprzejmiejszych pisywania temu ,zjawisku trw.a~OŚ?l, nic bO-I gan:zowana ll~ WZ01' krawle~kleJ akadem~I
życzył sobie sam go wr\jczyć. Nie wiemy, ludzi w mieście, które panu . Szygari?owi wiem takiego me zaszło \~ ś"":le?;e finanso- kroJu,w Drez~l1~, szkoła tutejs;.~ m~ przYJ'
jakie miał p. Szygarin zamiary w widze- podobało się nazwac bezdusznem. DZIwna wym, coby mogło usprawle~hwlC zwrot w Imowac m,łoc1z~ez d;:>rosłi], ze sledn~em wy;
niu się koniecznem z p. Schciblerem, a po- rzecz, zaiste, jak p, Szygarin do niczego kierunku zniżkowym, w jakIm p~st\jpowała ~ształcelllem l w c~ligu, rokukwabfikow,ac
t~m z p. He~b,s,tem: P~'zecież literatowi nie ma szczęścia: ani do Kijowa, ani do warto~ć p~e?i\jdzy, st,ale w. ?statmch latach: H na t~~ zwanych kr?j~zych, or~z zna,J~
Ule mogło ,ChO~ZlC o, Jakąs ?peracy\j finan- 'Warszawy, ani do bezdusznej Łodzi. Czy- W dZledzl1ue paplerow kolejowych, pogloskl cych, s'yoJ fach czeladmko:v na ~rotszą ~I1s~~ą; obe~rze,me zas fabryki lllo?ło nasti!- ja to wina?....
o upaństwowieniach odegraty znowu ~,ló,w~ kom,leslęczną nau~ę. ?-łown~m~ przedmlOpIC za kaltą Jednego z dyrektora w (§ 47
m~ rolę. Orie wywołały utraconill pozmeJ tanll wykłaclowenu mUJł1 byc w. warszawprze~is~w po.rządkow!ch w fabry?e), bez w~podwyżkę kursów akcyj kolei meklembur- skiej szkole: ~'ysunek: buchhalterya, nauka o
dzema lC~ .kledy~olwlek. J?rzeplsy te Wlskiej Fryderyka, Fr~nciszka, i }leskiej, Lud- mat~ryałach l t. ;'\V. a:ntropo-trygollometry:'t
sZlb. w nll,eJscu wldoc~n;'lm, l zredag?wane Sili
wika, im tez glowme przyplsac nalezy do:. czylI nauka brama mIary. Z~kłacl,? kto:
takze w Języku dOWlanskIm (polskim). NaGiełda berli1ts/ra. Sprawozdanie tygodnio- tkliwą zniżk\j jakiej doznały akcye koleI rym mowa, prowadzony b\jdzle bez zadneJ.
leżało je tylko przeczytać, a potem grze- we (do dnia 11 października).
maryenbursko:mławkowskiej. Ostatnim za- subwencyi ze strony cechu przez jednego z
Położenie giełdy wogóle nie poprawiło szkodziło również zmniejszenie dochodów tutejszych majstrów krawieckich.
cznie prosić: oto wszystko. W, te!ll miejscu zaznaczmy, ze natręctwo, z JakIem pan się w tygodniu ubiegłym. Z t!.!l samą co we wrześniu-i chociaż podniosły si\j one . Projekt nowej ustawy handlowej, opracoS.zygari!1 usił~wał .za jakąb,lj:dź ce.nę, widzieć dawniej obfitością mnożą si\) pogłoski, zmie- cokolwiek z poziomu ~.ajniŻSZegO' zakończy. wany j~ż zll'p~łnie, oddany ~ost~ł ,d? roz,
Sl\j ,z k16r?wJ;tlka: mI zakładow, robI na nas rzają:ce do obniżenia kursów, najcz\jściej zmy- ly jednak tydzień, zn;żkl]J ,4%. ~kcye ko" patrzenIa l~llllsteryu~ spmwlec1hwoscl. Do
takle wrazeme, Jakby to. był agent handlo- ślone, a giełda chwyta je skwapliwie, wie- lei warszawsko-wledenskIeJ straCIły 3 m. ustawy prOjektowanej wprowadzono osobny
wy, ~tarajillcy s~ę do swojej gaz,ety o oglo- rzy najnieprawdopodobniejszym, poddając Papiery bankowe trzymały się bardzo sla-. rozdział o rejestrze firmowym. W tym ce·
s,zema zamoż~eJ fumy, a me bezlDter~s~wny się naj chętniej pesymistycznemu usposobie- bo; akcye bauku niemieckiego sp~dły o Ilu, według pl'ojekt~, we wszystkich miast~ch
l!terat" pracuJący: po ,br~tersku dla zdez po- niu. W każdym jednak razie z końcem 11/2 %, Niektóre jednak ~doła~y SI\j pod-I Cesarstwa, ustanoWl;me b\)~ł1.w sąc1ac~ 1 u
Jedn~m((. I sk~nczyhbysmy. na t~m, ,gdy- tygodnia nast~pil zwrot pomyślniejszy, nieść w kursie, a między lUnemI akcye pe-, notaryuszow odnosne kSięgI, do ktorych
by me zarzut, ze do fabrykI przYJmuJe Sl\j pierwszorzędne pa.piery spekulacyjne odzy- tersburskiego mi\jdzynaroc1owego banku han- j wpisywane będą nazwiska osób reprezentu-
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melia ze łzami w oczach.
się żywa rozmowa, lekka, powierzchowna
- Nie podobają ci się moje słowa? Dro- w formie i treści. Gdyby odzywały się w
ga, poslnc1ll1j mnie. Na wszystko znajdzie jednym tonie, spokojnym i grzecznym, w
sit;) miejsce w tym różnorodnym świecie. Ty żadnym nie dałoby si\j uczuć jakiekolwiek
i nasze koleżanki miałyście różne sympatye, wzruszenie; twar~e rozjaśniał, jeden i ten
oto ·wszystko. Cóż w telu tak dziwnego?·
sam uśmiech zadowolenia. Swiatło wiel- Jednak mafźeństwo bez miłości ... za- kiej lampy igrało w ufryzowanych, złotych
uważyła Amelia.
wlosaeh Amelii Cantelmo, spływało po twa- Nie jest wcale rzeczą; straszną,-prze- rzy trochę zniewieściałej, pomimo czarnych
rwała Beatrice. Byleby istniał szacunek wąsów, Juliana Cantelmo, jej męża, igrało
wzajemny.
po arystokratycznym profilu i skeptycznych
- Szacunek nie wystarcza. Małżeństwo ustach Maryana Rovel'tera, ojca Beatrycy,
bez miłości, to szczlJście!
uwydatniało męzkie, południowe rysy Mar- Ja czuję si\j wszędzie szczęśliwą - cełego Sangiorgio; padało wreszcie na pi\jodparła Beatrice - ale rozmowa nasza za- kną, pogodną twarz Beatrycy Royertera.
czyna być dramatyczną. Oto tam, na gan- W tern bogatern, miękkiem, wypieszczonem
ku stoi mój ojciec, twój m!.!lź i Marceli otoczeniu, życie upływało bez zarzutów i
Sangiol'gio. Czekajłb na nas, przedstawi\j przeszkód żadnych.
ci mojego narzeczonego; wcale przystojny
II.
i bardzo dystyngowany. Chodźmy, chcesz?
- Chodźmy - odparła Amelia z westMarceli Sangiorgio aż do drzwi swego
chnieniem, jakby żałowała próżnych słów pokoju zachowal angielsklj: iście flegmę i
przed chwiIilI wypowiedzianych, W pól dro- powag\j. Dopiero, kiedy zobaczył się zugi jednak stan\jla i spytała cicho swej to- pełnie samnasam z sobli, wyraz niepohawarzyszki:
mowanego gniewu wybił mu się na twarzy.
- A przyszłość?
Drżąeemi rękoma zerwał z szyi krawat i
. Beatrice zatrzymała się takźe; jakaś kołnierzyk. Dusił si\j. Usiadł przy biurchmura przebiegła po jej twarzy. Trwało ku nieruchomy, oparł się o nie' calą siłą,
to jednak krótko.
l'ilJk wyprężonych a usta drgały mu nerwo- Przyszłość? - odparła z ironicznym wo. . Nie wzdychał, nie plakal; gniew dłuuśmiechem - codziennie jej ubywal Nie- go powstrzymywany, zdawało się, nie 1'awarto myśleć O niej.
czył wybuchnąć na zewnątrz i wrzał przyPo kilku chwilach postąpiła kilka kro- duszony, paląc się we własnym ogniu. :Myków i odezwała się znowu:
śIi p1illtały mu się w głowie, skakały, wiro- Amelio, przedstawiam ci księcia Mar- wały, zebrac ich nie mógł, czuł tylko zmęcelego Sangiorgio.
czenie i niepokój zabijający. Od dziecka
Ksi~ż\j skłon:ił się ceremonialnie. Ame- był zawsze gwałtownym i upartym w żąlia zbladła, zarumieniła się. i nerwowym daniach. W obecnej chwili jego męki! byruchem złamała je.dno skrzydło trzymane-I la myśl o Beatrice. Beatrice... Beatrice,
go w r~ku. wachlal'Za. Wkrótce zawiI!zala I kto ona?
.
.

N a to pytanie nie umiał sobie odpowie- "le. Pewnego razu, podczas walca, przyszło
dziec i to było przyczyną jego gniewu.
mu na myśl, że to spokojne, piękne dziewPora z pierwszy zobaczył ją był w ogro- cZIJ rzuciło na niego ·czar jakiś; chwilami
dzie zimowym. Ubraną była w ciemnozie- byłby ją zadusił z rozkoszą;, Marceli je.
loną sukniIJ, objętą wyłogami z czarnego dnak miał szlachetne serce, a przecież prafutra. Ponad głOWili trzymala otwartą. gnął gorąco w takich chwilach jej eierpieczarną parasolkę, a na jej tle odcinała pienia, pragnlj:łby patrzeć na jej twarz
się wyraźnie pi\)kna głowa, otoczona zwo- zmienioną, skrzywioną bólem, jej twarz za·
jami kasztanowatych włosów. Szla pod wsze jednakową, zawsze nieruchomą.
rękę z ojcem, patrząc spokojnie wprost
- Ożeniłbyś się z Beatricli Revertera? przed siebie, uśmiechem i skinieniem gIo- spytał go pewnego dnia jego stary krewny.
wy witaj!.!lc licznych znajomych. A potem?
- Ożeni\j się - krzyknął bez wahaniaNic. W myśli stanęły mu znowu jego li- chociaż zdumiewał go ten nagły obrót rzeczne, krótkotrwałe miłostki, całe z ognia czy.
i blasków, nieprzeparte i szalone namiętPragnął eałą; duszą, cala istotill swoją:
ności, w jakich cechowała si\j jego bogata, poznać tego sfinksa; pewnym był bowiem,
szeroka natura.
że jest inną, niż si\j niill być zdaje i wy 0W tej chwili zdawało mu się, że czuje brażał sobie, że w życiu Beatricy zaszło
zapach woniejących warkoczy, słyszy gło-I coś niezwykłego, tajemniczego. Będę jej
sy, które mu niegdyś sprawiały tyle wzru-l narzeczonym, jej mężem, - myślał - do.
szenia, czuł prawie dotknięcie elektryczne wiem się o tajemnicy. Stało się przecimi\jkkiej, białej rączki; tylko żadnej twa- wnie. Beatrice nie posiaclała żadnej wyrzy upzytomnieć sobie nie umiał, ciągle łi],cznej tajemnicy, Beatrice nie była sfinstała mu tylko w oczach klasyczna twarz ksem. Oświadczyny jego przyj\jła spokojBeatricy, jej gładkie czoło, sfinksowe usta. nie, swobodnie, lecz doti],d ani na chwilę
Co do niej, to wkrótce po jej poznaniu, nie zmieniła swego zwykłego pogodnego iu znienawidził jill prawie. Była to dawna sposobienia, uśmieehała si\) przyjemnie raantypatya, niewyrozulUowana, może czysto no, uśmiechała się jednakowo wieczorem.
fizycznej natury. Mógł być jaknajweselWtedy wzmogła się w nim niewytlumaszym - jeieli ją spotkał opuszczaly go czona ku niej apatya, przecl którąl ostać
natychmiast wesołe myśli a ópanowywało si~ nie mógł najbardziej usprawiedliwiony
nieokreślone zmęczenie.
entuzyazm. Chwilami nazywał ją w duszy
A jednak szukał jej wszędzie. W tea- fałszywą, hypokrytką, wtedy gniewał się na
trze wpatrywał się 'tV ni~ tak długo, jak na nią, lecz gniewał się bardziej jeszcze,
tylko pozwalały mu na to oczy, które w widząc prawd\j w każde m słowie, w każkońcu ze zmęczenia łzami zachodziły, a dym post\jpku Beatricy.
wzrok lUilIci1y różnokolorowe płatki; na ba-,
lach nieodstępował ocl niej, prowadząc z nią
(Dalsz,1j ciqg nastąpi).
najbanalniejszą rozmowę, czasami czul wte-,
ely lekki zawrót głowy. Tańczył z nią: wie·

3
jących firmy handł.owe. Wszelkie zmiany sam pozostał tymczasem przy koniach. do guberni] wewnętrznych, celem zl'ewido-' d. 25 c. CzerlvQnR. p~y.ellicl1 ozirtlR. w m.- d. 87 1/.. ('.,
pnź. nominaluie, na list. - d. 87 1/2 na gr. l:JlI3/s
firm i prz~chodzen:e takowych na wlasnoś0; 'Vi~śniak ,;'z.iął worek na plecy i poniósł, wauia niektórych sądowych instytucyj. ~To- na
c. Kukurydza (nowa) 62 1/2 • Cukier (fair ret1niu~

osób druglC~ u,,:aza~e ?ędą w.e~łu!ś noweJ! a kredy wroCl~ po następne, nie zastal ani warzyszyć mu będą dyrektor kancelaryi i MUBco\>'anes) 4.60. Kawa (tair mo) 10.0:). y..ój (Wi!ustawy ~a lll~wazQ.e l meby}e,)ezeh w 8wO- : lw,nd~arza, am pozostałych na wozie trzech
OolX) 8.15. ::ltoniua 10 !<'rac!tt z!JqŻOWV 4. Towarów
rozmaitych przywieziono w tygodniu. Ilbieglym za
im czaSle me zostały WllleSlOne do rege-! worlww z towarem; nikt rYO nic umiał ob- kilku urzędników.
Berlin 13 października. Według "Nord. 6,300,000 doL, z tego 1,400,000 dol. przypada na
stru firmowego .. Nowa ustawa ma na (',el~ll jaśnić, gdzie podział się l~andlnrz - i kartowary Łokciowe.
usunięcie iLkcYJnych sprzedaży Włas?~ŚCl, I tofl~: Ohłope~( w::ócił Ha dziedzin~ec, gtl:-i~ Allg. Ztg." Francya, Belgia, Hiszpania,
a . wypadek upadloscl z, z~llIosł był p10rwszy worek-lecz i tego JUZ Holandya i Rosya zgodziły się na konfedokonywanych
ODPOW IEDZI OD REDAKOYJ.
krzywdt1 w I e r z y c i e l I · l m e było. Handlarza' nikt nie znał i nikt rencyę w sprawach zachodniej Afryki.
Pan R. B. w miejscu raczy sill zgłosić tl0 oubi{,r
Bankructwa w Stanach Zjednoczonych. Kil-' kartofli nie wiilzinJ. Rzecz naturalna ze
należności za ogłoszenie Nr. 70b, ponieważ takowe
ka cyfr POI,liŻSZ Y Ch wykazuje, j.akiemi kro-II działało tu wspólnie kilku rzezimieszków. Anglia obejmuje pod swój protektorat tyl- danen~ by.lo bez wiedzy. osoby. interesowanej (pana
wybl'zeźe
Nowej
Gwinei,
ko
POluRlliowe
d·ra K.) l dlatego daleJ pomIeszczanem być nie
kamigrynderstwo amerykańskie doszło w
(-) Nadesłane. Kolegium kośe,iełne pal'. b. do ,krachu.
W roku 1881 było w I rafii ewangelickiej w Łodzi ma honor zło zresztą: obowiązuje sif,l porozumieć z Niem- może.
Stanach Zjednoczonych 2,886 upadłości na i, zyć 'niniejszem publiczne dzięki za udział cami pod względem sprzecznych interesów
'.l'ELEGUA.ilIY GIEJ',DOWE.
oD'Ó1ni1 sumę 205,000,000 fr., w 1882 roku wzięty w uruczystości poświęcenia nowego obu pallstw.
3°597 na sumę 252,000,000 fr., w 1883 r. kościoła szanownym cechom, bractwu strzeParyż, 13 października. Rouvięr został
Giełda Warszawska.
4;637 na sumę 331,000,000 fr., nareszcie w i,.leckiemu, towarzystwom śpiewaków oraz
mianowany ministrem handlu.
Zą,da.110 l< kotwem gietdy.
r. b. dotąd zbankrutowano na sumę 662 straży ochotniczej łódzkiej.
Za weksle krótkoterminowe
mil. fr. Nie należy jednakże upatrywać w
L. Grohman, R. Finster, F. Triebe,
Bruksela, 13 października. Zamknięcie na. Berlin za wo ",r.
48.32
-iRA:!
tem nadzwyczajnej kata~trofy finansowej, A. Agater, J. Erb, R. Stiller, ks. pastor przez radę gminną szkoły żeńskiej w St "Louuyn" l .t.
!J.7~
!Ull
gdyż obrót handlowy o Wiele razy przewyż- Rondthaler.
39U
311.20
ZeIe, w prowincyi Namur, wywołało rozl'U- "Paryż II HlO fr.
" Wieueń II 100 li.
80.95
80.10
sza straty. Tak np. w Ohicago w r. 1884
.
chv.
Tłumy wdarły się do sali posiedzeii.
zawil},zano w przybliżeniu przedsięwzięć fi~
Za papiery państwowe:
ICRONIKA
rady gminnej, wypędziły członków i zrabo Li.!.y Likwid. Kr. 1',,1.
S7.50
87.70
nansowych na 5,000,000,000 fr., a bankrut:KRA J O W A I Z A GR A N I C Z N A.
k
Ros. 1'07.. WscllOunh . . .
95.95.·twa sprowadziły niedobór tylko 33 mil.
ły za k rys t yę· D a l szym escesom
zapol,isty
t:as.
Ziem.
z
(;9
r.
Lit.
A.
wa
97.25
97.25
fr., czyli zaledwie 0,6 0/0'
U7.lt)
biegła
żandarmerya.
"
"
l1
mate
,
97.10
Lublin. lUinistcl'yum spraw wewnętrz
Lis!.y Zast. M. Warsz. Ser l
94..7t)
94.60
nych przeznaczyło rs. 360 tytułem zapomo92.70
92.70
n"
"
,,11
Łódzka.
OSTATNIE WIADOMOŚCI
gi dla klasztoru pp. bernardynek.
92.40
92.60
""
"
,,111
9230
- Z Aleksandrowa pogranicznego piszą do
II
II
I'
"IV
HANDLOWE.
LisLy Zast. M. f,orIzi Ser. l
:::~
(-) Z powodu stuletniej rocznicy urodzin "Kur. '\Val'sz.," iż ludność miejscowa wy1
II
"
11
Berlin,
13
paźdl:iernika.
Bilety
bauku
rosyjskiego
żyjącego jeszcze :Mojżesza lVIontefiore'go, stąpiła do właściwej władzy z prośbą, o u"
"
tUJo listy zastawne 62.20, 4% listy likwidII.· " "
"
" HI
którego starozakonni do najbardziej zasłu- znanie Aleksandrowa osadą, miastem lub 207.55;
cvjue 56.25, 5% PożY('zka wschodnia 11 em. 60,60,
Giełda Berlińska.
żonych mężów okolo dobra swego wyznania gminą; mieszkallCY ofiarują się ponosić ko- lIt emisvi 60.40, 4% pożyczka z 1880 r. 78.50, 5% B!l.nknoty rosyjskie "araz .
207.fló 1206.75
zaliczają, zebrali się w niedzielę niektó- szta utrzymania urzędników. .Jako przy- listy zasfawne rosyjs~ie !J4.40, kupony celne 20:49,
206.75 206.75
"
" n a dost"
206.05 206.;15
rzy przewodnicy gminy tutejszej staroza- czynę swojego podania mieszkańcy powołu 5°10 pożyczka premlOwa z 1864 r. 141.20, takaz z Weksle na Warszawę kr.
1866 r. 135.25; akcye banku handlowego ,9.10, d-y·
11
Petersburg kl'.
205.85 205AO
konnej, aby obradować nad sposobem ucz- ją się na tę okoliczność, iż nie będąc 1'01- skontowego
78.25, dr. żel. wal'Sz. willd. 196.00; a k "
"dl.
203.85 203.40
czenia dnia tego. W tym celu, jak nam nikami, nie mają prawa do głosu na ze- cyekreuytowe austryackie 474 OOj najnowsza pożyczka
"
Londyn
kl'.
20.30
20~3'l'12
mówiono, odprawionem będzie w synagodze braniach gminnych, które też korzystaj !b z rosyjska 94.50, 60J0 renta rosyjska 107.9u, dyskonto"
"
dl.
20.28
20.ilGI/1
1
"
Wiedeń
kro
167.- .167.80
solenne nabożeństwo, następnie w imieniu tego i ustanawiajl1 całkiem dowolny po- 4%, prywatue 3 /, °fo.
londyn, 13 października w potudnie. Konsole 1011!t6 Dyskonto prywatne
3 1/,
3 1/,
gminy wysłany będzie telegram z powin- dział podatków.
pruskie
4,0/0
konsole
102'/2,
50f0
tureckie
z UHi5 r
szowaniClll do jubilata, wreszcie nastąpi
- Kielecka gubernialna rada opieki po- 73/" rosyjska poż. ~ 1873 1'.947/ ;4% renta zlota wilg
Londyńska.
uczta pamiątkowa.
wszechnej, na ogólnem posiedzeniu d. 10 (22) 77 3/n, austryacka złota renl,a 8 85, egipska 60 3/ 3 , NoksIeGiełda
na l'et.ersiJur~. .
, (-) straż ogniowa scheiblerowska. Nie- września b. r., przyjęła darowiznę 1'8. 300, banku ottomańaklego 12'/2, lomhardy 121/2, akcye <)yakouto 3%
dawno wspominaliśmy o zaprowadzeniu stra- jaką członek tejże rady, Leon Możdżeński kIi.nału Buczkiego 73 3/ 4 ; spokojnie.
Wiedeń 13 października wieczór. Ak/lye kredyt. 282.0u,
ży ogniowej przy zabudowaniach fabrycz- wraz z swoją; małżonką Elżbietą Możdżeń
w\)l!ier. 282.20, frllu/luzkie 30280, lo 111harcl)
T A R G I Ł OD Z K I E
nych towarzy~twa akcyjnego ~ar?la Bchei- skl}" na wieczysty fundusz dla szpitala le- takież
147.50, galicyjskie 269.25, kolei pÓtn. zach. 175.06,
blera, jakotez o sprowadzemu Jednego z czniczego ,św. Aleksandra w Kielcach uczy- auatr. renta papieruwa 80.95, takaz złota 103.10,Piqtelr Lfnift 14 października 1884 roku.
komendantów straży ogniowej miejskiej w nili, z tem między innemi warunkiem, aby 60Jo wIJgier. złota. 123.00, 5°/0 papier. 88.80, takaż 4uJo~
Targ zbożowy. Sprzedano. dziś: . - - - l'szenicy:
Z y ta.
W.iedniu, którenm poruczono wyćwiczenie kapitał ten na zachowanie i procentowanie ztota93.47 1/2, noty markowe bll.85, napoleony 9.70 1/,
60 kor. po 7.20 rs.
40 kor. po 5.00 rB .•
strażaków we wszystkich czynnościach pod- odesłano do banku polskiego, lub wypoży zwią,><ek bankowy W2.00, akcye tabaczne 124.50. 1
Paryż.13 paździeraika po por ud. SOfo renta 78.87 / 2 ,
60
"
7.25"
50"
b.lO
czas gaszenia ognia. \V tych dniach byli- czano na pierwszy numer hipotekI nieru- 41/2 oto pożyczka 108.72'/2,
włoskie :16.20,
50
"
7.12112"
100
"
5.10::
śmy na jed?em z ćwicze~ i przeko,rialiś~y chomości w mieście Kielcach.
lombardy 313.75, tureckie 7.70, akcye kanałn su
40
"
7.05"
50"
5.00
"
6.90"
50"
5.15::
się że straz nowozorgamzowana uczymła
- W Humaniu byli słachacze uniwersyte- ezkiego 1853, banku ottomańskiego 564, egipskie 100
akcye tabaczne 5t5.00; słabo.
100
"
6.70"
100,'
4.95
zn~czne postępy i na wypadek pożaru jest tu kijowskiego na pamiątkę jego pięćdzie 305,
Warszawa, 13 października. Targ z!Jożowy. Pszenica 242 100
"
7.10"
"
już dostate?znie pl'zygotowal~ą. Btr~ skta- sięciolecia urządzili festyn a zebrane tym (i. pstra i dobra---6221I2, biala630-650, wyborowa
50"
6.90.,
JljCzmiellia.:
da się ogołem ze 108 ludZI, podZIelonych sposobem pieniądze ofiarowali dla nieza- 690-720; zyto wyhor. .::l32 fi. 500-525, średme
Owsa:
50"
4.55 rB.
- - - - , wadliwe - - - i j.;czmień 2 i 4ro-rz\l25
"
2.90 rs.
50
4.60 "
na trzy oddziały, z których każdy ma oso- możnych studentów.
.
20
11
3.10"
50
':,
4.45"
bny wydział cz:rnn~ści podc~as pożar~.
- Najnowszy obraz Zmurki "Salam bo" dowy 202 (t. 420-500; owies 142 {t. 28,5 -330
Strażacy rekmtuJą SIEJ wyłączme z robotm- wystawiony jest obecnie w Petersburgu w ~~~k(/~ ~ ~-;~:~ ~:::;: ~1~~;Y21o' {t.~~
~~
~:~g:; 11~ " 4.50"
25
"
3.95"
,,4.47- II
ków fabryc~ny~h, l~dzi młody~h, .zdrowy~h sali KODonowa, przy ulicy'\Vielko -.Mor- -;groch polny 260 a.600-700, cukrowy 260 (t. _
---jfasola260(t.----- k. za korzec. Kasza
Targ wikłuatów koto katolickiego kościOta.
i silnych. OWlCzema odbywaJ!b. SHJ praWie skiej.
5 kop
codziennie; na·uka prowadzoną Jest grunto- ,Przy tej sposobności nadmieniamy, że aglana - - - - , j\lCzmillIlua - - j olej rZBpakowy ,)lleko, kwarta. 71/ 2 -S kop. Szczaw blacik
--, lniany - - - kop. za pud. Dowieziono ps ze- 8mietana". 36 " Brukiew . . 3-4 II
wnie i daje gwaran?ye, że w. rll;zie nie~zczę- Zmurko był najbardziej utalentowanym u- nicy
650, żyta 1,000, j\;ezmienia lIO, owsa 120, Maslo świeze, f.40~50" G\lsi szt. 1'9. 1.20 -1.ÓO
ścia ratunek będZie szybki i energiczny. czniem zmarłego niedawno mistrza wiedeń grochu polnego 60 korcy.
.:3erśreu. wielko 20-35" Kury " k. 60-75 II
Warszawa, 13 października.Okowita 78% z akcyzą,
kop Jajka mendel. 30 " Kurcz~tasztuka 35-50"
Rekwizyty ogniowe .są na~er obfit~. Dwie ski ego Makarta.
1
wiadra 100-307
/2' Hurt
Kartofle, ćwierć 40- 50 "Kaczki
. • 40-50 "
sikawki duże z naJlepszej fabrykI zagra- P. Jan Gnatowski: utalentowany młody po 80f0· Stosunek garnca uo
za wiadro kop. 797 9-801,
za ~ar.
259 1/2 -260 1/ 2
"garniec
6 " Groch pol. g.\rn. 22-28"
2
nicznej sprowadzone i trzecia mała używa- podróżnik i publicysta, znany w Warszawie skl:ad
2
Szynki za wiadro kop. 810 -813 , za garniM ko J
.
10 2
b
. k 263 1' ')"41/ (z d u
. h 2°1)
al' muz "
-l"
"sza 1. kw. 12"
na przeważnie jako pompa do podprowa- z wykształcenia i skromności, wstąpił do pleBJe
I. 13 2-'~d'" 2· k ?r' na wbY~c n. 1'0'.
Cebula, wiąz. 2-3 " Kaszagrycz. "
9"
dzania wody do sikawek większych; na- zakonu zmartwychwstańców w Rzymie.
er In
paz zlern! a. arg z oilowy. ~y.elllca Buraki mt wiąz. 2-21/2" Kaszka krak.
12
1501
/1.1 Ka.pusta ,vloskagt. 21/:C 6
"lepsza"
13"
rzędzia ręczne liczne i trwale, przyczem na
- Podatek spadkowy. .Jak wielkie sl}, bez znliany, W m. 140 - 173, na paź.3
na pai. list. 150'/", na list.
gr. 150 / .. , na KRpustazwyczajna 2112-5 Ja.błka tunt "13-15 "
wzmiankę zasługuje drabina ratunkowa, dziś opłaty stemplowe od spadków, przeko- gr..
st..-, na kw. mj. 160'/2, na lUj. cz. M.archew ,vitlz. 2-_ .. 2i12" Gruszki funt
_
"
składana, sięgająca do 26 metrów wyso- nywa podatek, jaki majtb zapłacić spadko- Żyto bez zmiany, "\v In. 135 - 143, na paź Pietruszka,,, 2l/2. -3" Sliwki czarne " 7-9 "
kości. Oprócz wymienionych narzędzi rU-1 biercy zmarłego w Paryżu Ś. p. Wladysła 142'/2-1423/,,) na paź- hst . ld61l.-1361J2' na list. Sele.ry, sz.tuka 2 1/'). -3 " 'Villogrona . 25-30 ',',
HI5 3/ 4, na gr. st. -, na st. lt. -, na l:'
k o 1)1/
chomych, posiadają zakłady fabryczne je- wa hr. Branickiego. Podatek ten wynie- !!r.
kw. mj.
1383/ 4 - 13&. Jllczmień w m. 123-188 orow WląZ a ---~ 2 " 15 Cytryn
70-75 "
szcze trzy stale sikawki parowe, przezna- Rie przeszło 100,000 1'8.
Owies mocno,
w m. 126-160, na paź. 13'), 15 Pomidorów 15-18
" Miodu kwarta 10 l "
1
kwarta 12 kop
czone li dla obsługi budynków fabrycznych.
- Oryginalna zguba. Gazety rosyjskie do- na paź. list. 126 3/ 4 , na list. gr. 1251/2, na gr. st. _ Kalarepa sztuka 2 /,-5" Ol'ze,'hy
st. !t. - , na k-v. mj. 1273/4, na mj. cz. _ Kalafiory szt. 25-50" jOrzechy wtos. funt 15 "
Sikawki te połt1czone są transmisyą z ma- noszt1, że ze stacyi Kriwoj Rog do Odesy na
Gl'och warzelny 168-215, pastewny 150-163. Olej ~oró\Vki gar. 30
"Kapus~ykopa 1.20-1.70
s7.ynami fabrycznemi. Dwie pompy parowe wYP:'awiony ~ostat. wagon naladow.any róż lniany w m. -, rzepakowy na paź. 50.6. Okodostarczają wody na wszystkIe pIętra gma- nemi przedmIOtamI, przeznaczoneun na wy- wita w 111. bez hecz. 46.9.
DZIENNA_ STATYSTYKA LUDNOSCI.
•
chów fabrycznych, za pomocl}, świetnie urzą- stawę odeską a waźt1cemi razem 257 pu- Szczecin, 13października popol.Targ zbożowy. l'szenica
bez
zmIany,
w
m.
136,00-152.00,
na
paź. list. 150.00
Maiżensiwa zawarte w dniu 13 paźd1.iernika:
dzonych wodocil},gów. ~a hźdeni piętrze dów.
, .,.
.
nakw.mj. 160.50. Żyto nsp.dohre, w ,...133.00.--135.00,
W parafii kalol: 1, a mianowicie: Józef Herrillg
znajduje się kran zamkmęty a obok w szaf·
Przeszło wszakze JUz klIka tygodm a lIa
pa.ź. list. 135.00, na kw.
mj. 135.50. z Julianną Hoffman.
ce kiszka którą w mgnieniu oka z kranem wagon nietylko, że nie doszedŁ do miejsca Olej rzepakowy usp. dol,re, na paź. list. 51.00, na kw
.'!i parafii ew~ng. 3, a. mianl) ,vicie: Fry,leryk-Filip
mocniej, wrn. 46.20, na paź. 1'ohler z Agmeszką Waltm', Ferdynand i\1iche~ z
połi);czyć 'można. ~omunikacya p~Hl\iędzy przez?acz~nia, lecz zginąi gdzi~ś w drodze, mj. 52.00. Spirytus
k
' 47.20. ()lej Ernestyną
Kelm, Juliusz Kebsch z Anną-Klar,
46.60,no. paz.. l'tS.t 46'90
.:.., na
w· mJ.
Buch.
piętrami odbywa SIę za. poruoct1 wllld ba.r- tak, ze lllepoc1obna go odszukac.
skalny w m. 8.S0.
dzo szybko i łatwo. ~aznaczy:ć wypa~a, że
- Sob~r hisku~ó~ prawos!ll;w~yc~l w WiłLondyn II października. Cukier Ha.,vanaNr .. 12 nonli..
Starozakonnych: pod budynkiem, w ktorym nlleszczą .Slę na- nie ma Slę zebrac Jeszcze w JeslClll r. b.
nalme 13, cukier bnrakowy 103/4; mocno ale spokoj. Zmarli w dniu 13 października:
nie. Dowieziono w tygodniu od dnia 4 do 10 pażKatolicy: dzieci du lat lo-tu zmarl,) 3, w teJ
rzędzia ogniowe, urządzono olbrzymi rezer----dziernika pszenicy angielskiej 4,510. obcej 86,754, liczhie chłopców 3. uziewczą,t-; doroslych-, IV t"j
woal' na wodę (rezerwoar IrmrowaI?-Y, cejllczmienia angielskiego 3,660, obcego 6,077, slodo. liczbie m~żczyzu -, kobiet -, Ił. mianowioie: mentowany) zkl},d trzema otworami woda
wego ang. 14,902, owsa ang. l ,077, obcego 47,174
Ewangelicy dzieci d" lat If>-tll zm.Ido 3, w tej
UlI ob·
k· 115 lli.cr.bi.c
3; dorosłych 3, w tej·
pompowaną by:ć mo~e do ,~ik.awek. Rezerk wr.; mą ki ang. 17,o,
ceJ ~"9447
,
1'1'01' • l
I chlo.pcólV-, dziewo.ząt
kl
Rzym, 13 paźd7.iernika. Oholera. '\V A- beczek. Nadplyn~ly dziś 4 ładunki pszenic"; zimn
IOZ He nt\)zczyzna 1,
o Het, 2, a mianowicie; Auwoar ten moze byc oprozll1onym w prze. d . 11 źd' 'k
J
O. gust Kutzweg, lat S!}, Emilia li Waldeków Erb s,
WIe en,8.50.paŻyto
Zlernl
Pszenica
8.13,7.28.
IłH l t ~l D t
. W·ld
ciągu 3-4 godzin i w t~kimże pr~ecią~ lessandryi zachorowało osób 7 - 7.marła 1', wiosllll
na a.jesień
7.15,nanajesien
wiogllll
a I , 01'0 a z Schlen derow
l eman, lat 64.
czasu napełnionym. MÓWiOno ~am,. ze straz w Aquila zachorowało 6 - zmarły 2; w Kukurydza na mj. cz. 6.18. Owies na jesień 6.60, n
Starozakonni: d1.lE'ci do lat 15·tu zlllarlo 2 w te j
wiosnll 6.6S.
a l~czb~e cht.opców 2, dzie\~czą,t - j tlo~ostycłl~, w t.ej
ogniowa scheiblerowska,. w r~zle 'Ylększe~o
B el'gamo zach Ol'owal y 3 - zmal' y 2'; W
Peszt 13 października, przed połud. Targ zbozowy. lIczbIe lll\jzczyzn -, kolll(,t -, a nllallowiCle: pożaru w mieście, uczestmczyc ?ędZl~ w dZi~
le ratunkowe m wraz z oddziałanll strazy w Bolonii zachorowały 4 - zmarła l; w Pszenica w m. bez zmiany, najesień 7.71, na wiosnll
owies na jesień 6.1:ł, na wioSUIl 6.38; kukuLISTA PRZYJEZDNYCH.
ochotniczl'j miejskiej.
Główną komendę Brescyi zachorowały 4 _ zmarły 3; w Ore- 8.29;
rydza na mj. cz.5.70; deszcz.
Hotel M~nteuffla. 1'. Hahn z Chemnitz, H. Spidstraży objął p. l:::lchwarc.
.
monie zachorowało 10 - zmarło 8; w Ou- Poznań 13października.Spirytus wm,hezhecz.45.30, man z WIe dala, Hertzberg z Warszawy, J.Schmit~
Nowa a rzeczywiście wzorową l11stytucyę
ZInarlo 21 w Ge oa paź. 45.60, na list. M.7(), na gr. 44.60, na kw. z Warszaw_", H. Feiler kup. z Wic dnia.
"'a10 13
neo
zachoro ..
;
- roJ·. 46.00·, mocno.\V'·powiedziano
5,000 litr.
J
Holel Victoria. R. Barth z Kattowic, L. Rosenthal
witamy~ z calem . uznani~m, zwł~szcza, ~e
nui zac h Ol'owa ło 16 - zmarło 16; w N eaBrema, li października. Olej skatny (sprawozdallle po- fabr. z Bytomia, A. Mellier z Cottbus.
jej działalność me bęclzle ogramczała SIę
polu zachorowało 146 _ zmarło 81; w far- czą,tl~owe) lepiej. Standard white w m. 7.45-7.50, _.~~~~~~~~~~~~~~~~~
wyłacznie do zabudowań fabrycznych.
na 1St. 7.55, na gr. 7.65, na st. 7.75, na lt. 7.1!5.
WYKAZ DEPESZ
(-=-) Naprawa sta~·ych i urząd~anie no- mie zachorowało 5 - zmarły 2; w Pawii Glugów II paźdl:iernika. Surowca na składach
się obecnie 582,400 t., wobec 589,000 t. Il 'ed 1''''
l
t l .
l
. za- znajduje
wych chodników asfalt0:Vyc~, :J.a~e~i!cy~h, cl~ zach orowal o 10 - zmarły 3; w T uryme
w roku przeszłym. Czynnych pieców wielkich jest 'Z O ...~ZOIlI/C t jJrzez ,u ej 8ul: ",·tacl/f} te egl'tJwydziału mUl1icYl?alnośCl nueJskieJ - ~ez~h chorowało 5 - zma~ly 4; w innych miej- 94., przed rokiem bylo również 94.
jiCZllCJ: z powodu niedoktudlllJell adJ'e..,·ów
wczesne mrozy me za~~oc~l}, -:- nastq;pi Je- scowościach zachorowało 17 _ zmarlo 12. liverpool, II października.13awelna(Bprawo1.dI<1l1e po·
i z inlllJcJl jJrzlJczlJll.
ezę,tk.). Przypuszczalny obrót 7,000; spokojni!!. DZIen.
Jacobsohn.- Expediteur. - Franz Kiestkoski.
szcze w ciągu bieżąceJ JesIem.
.. •
Kair, 13 pazdziernika. Nubar- basza i nr dowóz 7,000 bel.
Gllde Sternberg.-1:'erlitz, Dzi~lna416.-0brist-Lieu(_) Ofiarą oszustwa padł ,~?zoraJ Wlesminister skarbu uznani zostali przez Rę- liverpool, II października popotul1niu.13awełua. (Spra- tenant liichard, Ekater. Re".-Sie"lock restaurant
niak z okolicy, który. przywlOzł ~a targ
. ,
..
wozdanie k<?ńcowe? Obrót 7,000 bel, z tego na MiJ.rewski, Neuer Ring.
kilka worków kartofh na sprzedaz. Zna- dywa za mepocUega]ących odpo:"ledzl.alllo- spek~lac~\l l wywoz .10~0 bel bez zm~any. }~;~dl. :
5l9/64' na lIst. gr. I) /6ł'
lazł się jakiś handlarz, ugodził się o ce.nę ści maip.tkoweJ· z powodu zaWIeszema a-, ILmery~anska na paz. !IBt.
u'V
I gr. st.1)39/64 , na ąt.lt. 5- 1/32 p.
Koliński
i kazał wieśniakowi wieźć kartofle na UlICę mortyzacyi długu pallstwowego.
J New·York, 1! październik~, WIeczorem. llawelua 10.
rozpoczął przyjmowanie chorych, (choroby
Widzewsl,~ą. Handlarz wszedł do jednego
P te sbu g 13
aździernikn.. W tych I w N. 01'1eal11e 9u/l~: Olej .skalny rafinowauy. 700f0
e r r.
p..
. . . I Ab~l Test 8, w 1'11~delti~ 8. Surowy oleJ skal- oczne), od. ?odz. 3-5 po pol.,-UliC·[L Br7.C,
z domów powrócił niebawem i kazał zno"
zU1ska dołU Szmidta.
703.
sić kartotle m\. dziedziuiec, podczas gdy on dniach wYJezdza l1UUlster spraWledhwoścl ny 65/s' Certyfikaty pIpa Ima - <1.70 Ilł c. Miłka 3
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D,IjJ'ckcya

OB"bABJ1EHIE

·c

nlfa,-'~n.d towll1li"~yst'wa

.,

1_

drogl' .ze laznsJ..lwangrc dzko dabrows klej
.

Id

p~nVOdl~ 'Wyjazdu.

z

Jllwsta Lor/u
C Ó "II
I
..ftI!U
#I -~
f/UlJJI
•
niniejszem podaje do pows7.echnej
Y)l;e HbHJ.
pł~CTaB'h 'htS)l;a i
O S
Z
1
wiadomości., ';">' w duiu 3] grudnia,MUPOBlIX'h CY,Il;eH 1-1'0 lleTpo-:
a
a iKON (wierzchowIec). SIODŁO ofi] 88~ (12 stj'cwia. ~ 885) 1'. o go~z. l\OBCRa.r"O ORpyra, łIrHaT~ll Oy .. ma ,zaszczyt. zapro.sic PP', akcyonaryuszy . na30z\l'y~zaj.ne. z.gl:OJI(llllcerskie z .pr7.yhonun{, KOLASKA,
11-eJ zrana, w nllf'JscoWYlll wytlzU\.· IllHHCl\UI, iRHTeJlhCTBylO~lfI B'h ~zeme ogolne, maJi1 ce SIę .o~byc :ve wtoxek, ~lflla
pazdz:ellllka,
_iUPRZAZ mt IHlrę bili (szory)
le hypo~eczllylll-, przed n~ta~ytlszelll r. JIO)l;31I B'b )l;Olll'B NR 79;) A ,hs.topacla). 1884 T., o gOdZlll1~ l-e,1 l)OpoludnI~l,. w Wartar.~\.e, w po ,I uprzą,,;, na jednego konia (z ()bl'ę~
.Jnllel~JKaIllOcklm,odbędzleSH;)Sprze. fi
5 (1-.) O ':II11eszczemu zarz~1du, przy ulwy IvIarszałkow~kleJ Nr. 106o-m.
iCZi!, mt sposób rO!3yjski), LTBERYA
f~az n}eruc~lO.mości tutejsl.l'j, przy u- O 'bHBJIHeT'b,) ,:TO
'RTH-!
Przed!niotem z?,jęć zgi'omadz~nia będzI8:
.
"
[dla stangreta i rozlllait~ MEBLE
lwy, Sre(lmeJ
pod Nr. 334 połozo- ópa cero 11)1)4
L \vysluchalllPzarządu
o llUdowle
drogI 10Z- iW no
J 1
'
T7"
Kl'
b
.JI rO)J,a, B'b
C 10
. .sprawozdama
~.
l t d k
'
n-ym s t
&1l18.- 1J1lca ),,0 eJilU,
neJ, O ciązonej pozyczk~1 towar7.y- yTpa B'h r. 0A3H Ha TapOllI'h
strzygn~ęc:e wYI?:tJwaJ~!.cyc l ~ ą
,vestYJ' "
idom Prussakn, 1\1'. 501.
720.
stwn: kredytowego w sunne 1"S. 8,500. Basapt, 61)l;eT'b IlpO)l;aBaTbCa l
RozDatr~ellle 1 ~at:Vlerd~en.le ~lUdzetu na rok 1880.
. .
.
IJlcytacya rozpocznie się od suI H
I'
, . _
3. Wy~ra11le kOm.lsyl rewIzYJneJ.
. '
- lal'ząd ~t~warzyszema sP.ozywmy 1'8: 12,750. "Vaclium, które przy- )l;BI ,iR nIOe I llIy~ecTBo, rrpUHa .
Stosowme do § 6? ustawy, uchwały: zwołuJtlcego ~lę zgl'oma~ze- cz~go Ul'zę.dmkow,"'Y m. ŁodzI, postępuJący do licytacvi winni sa zło- )l;Jle1Ram;ee repmoay P03eHBacepy ma będ~ prawomocnemI tylko w tym raZIe, gdy uczestmczą,cy w lllem daje do wladoIllosCl pp. stowa.rzyżyć, wynosi 1'8. 1 7(JO.
"3altJllOlfamm;eeCa B'b l\IeÓ~>JltI, IIJIa- złożą przynajmniej siódmą część wypuszczonych akcyj; w razie przeci- szonych, że termin ogólnego zebra710-3-1.
'
TI/B II )1;oj}ramHefI yTBapt II 0- wnymodbędzie się pow~órne zgrom~dzenie we wtorek, dnia 13 (25) li- ni~ nn:znaczony na. cI. ? (19) paź:u;tHBHHoe 124 pyÓ. Ha y,ll;OBJIe- stopada 18.84 rab: o ,1-~J popołuc1mu.
dZlermka 1'- b. w me dZIelę, w gmaD!Jl'ekl'fJrl IOlmll'z/lstlO([ kl'etl!Jlowerrr;
.
'. ':s
. PrzYJmo~a11l~ :;wIadectw tymczasowych na akcye, dla otrzymama chu tawarLystwa kredytowego udaU/ia~.ta Lot/zi
b
TBOpeme IlpeTeU3H1 HJlhreJlMIą. prawa uczestmczema w zgromadzeniu ogólneru, skollCzy się we wtorek sta Łodzi. Otwarcie posiedzerda
por1nje do powszechnej wiadomości PafIxepa. OmlCh II On;tHRy npo- 16 (28) października 1884 r. o godzinie B-ej popołudniu; W razie zaś nastąpi o godz. 5-ej po południu.
że w dniu 11 (23) gl·~dnia. r. b. ~ )1;aBaelllhlX'b Ilpe,ll;MeTOB'h l\IOiRHO P?~r~e?y p.owtórneg~ zgromadzenia, świadectwa. zlożo~e byc winny. najDEN'.l'Y&·l'J,.. .01. .hva,noff,
gl)d~ini,e l.l-ej z m.na, w kallce- pa3Cl\IOTpUBaTh 1 ClfJ;eÓHaro IIp11- poz~leJ du~a. 6 (18) lI~tovada 1884 r. przed godZlllt1 3-Clą popoł?-dmu.
laryl ludzlnego wydZIału hypotecz- CTaBa II B'b ITeRb IlpO IT a1RlI Ha Oprucz ~ryg.lllalnych sWladectw tymczasowych na akcye, przYJIllowane ulica Piotrkowska vis-it-vis cukierni
o
f\
f\
będ& kWI~y l tym poc1obne dokumenty na zlożone do depozytu lub zasta- Wiiatehullego.
304--39--.,'}
nego, przed notttryuszelll Romanem .
D.Luielewiczem odbędzie się sp1'ze· lutCTt OHOlI.
"
WlOne ~wIadectwa tymczasowe '.v bankach i instytucyach, działających na
daż nieruchomości, w m. Łodzi przy
26 ceHTHopH 1884 r.
~asadzle u<;~aw przez rząd zatwIerdzon~'ch, z tern jednak zastrzeżeniem,
ltlicy Głównej pod Nr. 5:j9-a poloCyp;efiHhIll IIpncTaB'b
z~ przy.talnch dokumentach przedstaWIOne będą zaświadczone przez banżanej, ouch1żouej poży czk i1 towarzyCyWbIHCHii.
kI, lub lllstytucye, wykazy numerów, złożonych u nich świaclectw tymczastwa kredytowego,w sumie rs. 11,000.
722-1.
sowych.
'Warszawa d. 29 września (11 gaździernika) 1884.
717.
Licytacya -rozpocznie się od sumy rs. 16,500.
OB'bABI1EHIE
y,LdiulIl, przy liGytacyi złożyć się
CYĄeuHhlł! IIplIcTaB'.b IIeTpOROBClmro
winue, wynosi rs. 4,500.
ORpYlluraro CYAa, JIeBaHCItiil, Ha OCHO667- 3-1
Bamu lU30 CT, yCT. rpalKA. cYAonp.,
- - - - - - - - - - - - - - - - OIJ'!>BJUIeT'!>, lITO 5 (17) ORT ~upSIcero 18 :4r.
.
, B ' ! > 11) llaCOB'!> yTpa, uy;a:eT'!> npo;a:aBaTl.CH
..
Droga zelazna fabryczno-łodzka
.n;BIDKHMoe mrym;ecTBo l'ouepTa Bepray,
ulIca swiętego Andrzeja Nr. 761,
W WARSZA WIE,
podaj~ do wiadomości, że z dniem B'.b ero AOM1l B'.b r, JlOAllll nOĄ'.b N! 775A,
poleca skład gotowych i doorze wykończonych mebli,
ul,ica
Elektoralna,
~ domu własnym,
l (13) pa%dł,iernilm r. b. w komu- no yXll. llpMllIIa.ll;a HaxoĄJIm; eeCHB'.b TOll'!>
J' ako to:
poslll.fla gotowe pOjazdy w wielkim
n'l;, (',l'
. f 1 .,.
ł' I
lKe ĄO~lll, COCTOJIm;e, lIa'!> py'IHIJX'.b TKau;l \,l •.y I Z (l ogrl.llll . a }~J czno: Ol z- KllX']) CTRHKOB'.b, IIJlRTKOB'.b Tpl!IKa li HPHlKłI Szafy de s-",1..1--::ien,
l' Lóżka orzecho-w-e,
wyborze, po cenach możliwie przyk:1 a warszawsko-'Vledenską l byd·
.,
do ksią.żel;:::,
.,.,
.,.,
dla
. ou;llHeHHJe AXH ToproB,!> B'!> 1361 pyu.
stępnyC'h.
gos !G1, wpl'Owacl zon c b ę:1
..
do loieliz=y,
dzieci,
d w uŹyCle r. JlOĄ3l. 27 CeHTHupH (9 ORTHUPH) 1384.
684-6-2.
nowe szematy listów frachtowych.
CYĄe6łII>Iii llpllCTaB'.b
., _ kredenso"'<JV'"e,
(i=.itc1
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stare zaś od pomienianej daty skasowane będ:l.
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1'EBBR

:&'=;~~~ie,

neBaHCHiit

Eiórka.

Po,vrócilen1. z

Br.

OB'bRBI1EHIE.

Stcły l~u.chen:ne,

EIllS.

Golilba'ł.łm

.,

., ~ł~~~~~\

t. d.

"'<JV'"ane),
dla. dzieci,
jesiono"'<JV'"e,

E:o=:ody

or:i~~~e

i je-

ll. Ą. CYĄel5Haro npUCTaBa C'!>taĄa Mn- ulica Piotrkowska Nr. 256, elom
Serviteu.res: krzesła' i t_ d_
pOBl.IX'!> CyĄeil: l-ro IIeTpoKoBcRaro 0Kestenberga.
Po
cen
adl J- aJi: na it ailsz"'ch.
Rpyra, CTel(>aH'!> IIaĄellCRiil, lKllTeJIIoCTBy.'
.«
':J«
".Y"_
1Om;Ul: ]l'!> r. JIO.n;3H B'.b ,l\OMll :N'2 1 i 09 A
P l
'"
.
, .
.
06'.bSIBJUIeT'.b,llTO 9 (21) OKTHUPSI cero 188 t
. o ecam SIę ro~vllleż o zarnowlenia wszelkich robót nn.le';'t1 c)'chclo
rOĄa B'.b 10 qac. yTpa B'!> r. JlO.n;3H Ha
mo~ego fadm! ktore wykonYW<l.!1l po cell[~ch najtaiiszych, szybko i jak
M1lCT'Ii xpaIIemH li J HOBOM'.b PIJHINI M 3,
678-3-3.
n3JdoskonaleJ.
lly.n;eT'.b rrpO.ll;aBaTI.CJI ĄBlIlKllMoe llMym;ecT- patentowana na akademii petersBO, rrpllHa.ll;JlelKam;ee JI ouy AupallOBllqy, b "l'"
.' .
.
WIELKI WYBO' R
aaKJI1011arom;eeclI B'!> MeUeJllI, li HannTKaX'.b u~::; ..leJ,. PIZYJfll~IJ~ osoby sl?0clz18II ou;'IlHeH~oe 197 pro. 5') ~orr. Ha,.YĄo-1 waJi1?e SIę slabOSC.l yr oc1dzIelnyn~
LO''''lł,etek teaB;wTBoperue npeTeHDlll l\-1oHceH Ba:uuycapokoJu, z zapewmemem wygody 1
OmICl. n oąr>HKy npoĄaBaenr.rx'!> npe.n;Me-!troskliwej opieki.
tral'lł'llJlcllJ
TOB'!> MOlKHO paaCMaTpllBaTl. y CyĄellHaro .T· . . t
" .
b'
.
~
IIpncTaBa li ]l'!> ĄeHl. npOAalKll na M1lCT1l , . a,tllze Jes P?k~J z. oso nem weJ-,
jakotoż Okularów i . Pince-nez,
OHoit
SClelll. do odna1ęcJa.
I
li. )1;. CYĄe6rraro rrpnCTaBa
Ulica Zawad~ka Nr. 438, mieszpoleca Zil.liJf::.u\.D OP~'Y(JZNY

Akuszerka N. Zandler
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ULICA KO" PNICKER
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NI'. 120).

\i{ÓpJlu:lrersi.I'f1S8e

Komedya najllOWSZa Masera.
PocząteJt;:o ~odz. ,:/I/Z~

października.

I -------

"3

9.79

"4
6"

39.12 1/ 2

)39 7 1{2 ~ 2({2

80.95

180 75 ~

Alicye.

II

"

"

II

"
"
"

"

97.2;;,
97.20'
97. 15 1
96.25: 96.50,
96.25' 96. 50 1
96.25: 9li.50
9li. liO
96.5° 1
96.40;

"
"
"

-.-,

"

"Czersk

"
"
"

250 r.
Hermanów2501'.

Łyszkowic.250 r.

Leonów

-- ='=1
.
.
=:=1
=:=1
_._1

=:=j( -.-.-

-.-

-.-

-.-

Red.aktor i W.ydawca ZdzisIa w H.

.::=:
o

:..

....
co

g,
.il

250 r.

HalltkewWar.lOOOr.
~
"Tow.ZaktGÓrniczych ~.
Starachowickich l 00 r.
"Tow. 'iVar.1<' .. h. Mach.
Narz.RoLiOdl. 1001'"
,,' 'iVars. T. Kop. węgla i
ZaktHutnicz}'c1l250r.
" Tow. Zakt Prz. Baw. J
Tle. w Zawierci a %01'.
" Garb.TemleriSzwedel

-·-1

-9-1

w \Vurazawie250r.
War. Ha!!. Dys; 2501',1/
Hau. II. wŁodzI 250r.1
Wal".Tow.Ub.odognia,
z wpl. 1'5. 125 2501'.
War.Tow.F.Cukru500
Uukr. Dol'rzeL 500 r.
El
" Józefów 2501'.
g

-.~

-.-,

,,'1'01'1'. Lilpop, Hau i

~:gl -.-1

-.-

Teres. 10001'.

co

-.-.,

et:

-.-.-

.::=:
~

:..

C!J

'N

-o

-'-1

"Loewenst.eiu 10001'. :
" Tow. Zalet Metal. H. 'c

--.-1
-.-1
!J4.30' 94.50
92.70
-.-( 92.40'1
92.30

-.-(

-.-)

li
5

,,1001'.

" CZ\jatocice 250 r.
" T. W. 1". Stali 10001'.

i

-.-

I

1001's.).
ro ~
AkcyeD.Z. W~r.-W.100r.
4
"
"
W.-Byd.500r.'4

"
"
"

-.-

~ g 1 Dopelnio-IZ końo.; giełdy
ne tram:. Zq,dUllO
.
1 ptac..
-·-l -.-1

$'"

(za.

I

;)5,-1

=:=1 ~t=,
=:= -,-1

--:-.-

-,-

""
"JOOr. 5
"
"I<'aJJr.-Eóllzkiej
"
"Natlwiślańsk. i
" Banku Handlowego

5
5
5

5

673-6-2.

.

3"

l J:J.

Dopeinione

4

5
5
5

"

ulica PiotJ'lrowslw, obok -ftotelu Victoria.

PĄCZKI

DysZ końcem gieidy
konto
---;;--;"'------;-_-,.
___ IJopdnione tl·anzn.kcye
_---,-______ ___
ŻI!c1!110
płucono
2 d.
100 mr.
4
4840
48321f2--·----2 d.
100 mr.
"
483!.1/2
148 25 22 1/ 2 27 1/ 2
2 a.
100 mr.
4
2 d.
100 mr.
-.-

4

Dlale

"

""

~

~ l:t

5

""

~rótkot.

kro ter.
dl. ter.

lit. B.

""
""

ter.

dl. ter.

dl.
kl'.
(--)
dl.
• ;(13411/12)' kl'.
. . . . l dl.

Wl~deń

'1

kl'.

"

"

Paryż

n

dl. ter.

(1611/3)

(160 I h2)
niem. miaBta hanko

, "
Londyn

I

ZA

I e.

Ił;: fij

Berlin
Inlle

597-6-4

GlJiJ:LUJl. ,,\Vl,"U§Zll."\V S1!i 1'- d. 13
,V e

"

Ikania Nr. 6.

CHIH

A. DIERING

I

OPCZYK

14> I

'N

co

C-

-.-

o

:f
.~

=

-o

-.N

l

-.-,' - -

-o
'o

..,J

r

.

--~--

""1

~

War t ość "k u P O n Il:
List. likwid. . ].j.6 T
List. zas. nowyoli
. • 154.'/5' Oblio-ów skarl'
J3l:I~
~"
l'li16
'p
~
21
"
II nl. n arS!",6. l
13, (
OŻ. prem.l em. 125-,
"
"m. ŁodZI. • • 225,
"
n li em. 41 2/3;
2

,I.

D:-;I:'a:;k:o=u:T§:;):d;.-~iT~O:3B:0~Jl:eH:0;:-TTrr:eH:3:Y:P:OID:.-JIif.O:fI.:3b;:-;3~O~C:::-eH':T=1I~Óp::-:a:-:.-:;1~8~8~4.--=W=-::d---=-k------------=~-=
arni .IJo
w

.,....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _j-J,
_____
.u,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:......_ _ _ _ _ru_

]lJ'u){owsJiie~o

Łodzi.

-.-----~-

