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na llwng~,
zaraz w poczl}t·
towarzystwa.
zaszczytn" ee<:b
ku na zgromadz80iu nadzorcze", w 1861 ~.
reasek
co do j rzystw&. C .. ly szereg instytllcyj po"yi.
KARTKA Z DZIEJOW
uwzględniono ubc1.pieozcuia włościauskie na ubezpiec~e6 ruch'JDlości z
'fi szych
stworzonych przez to"auystwo lub
angiel· zawd~i~czajfłcych mu rozwój (loMJi"'y, był
zosadach zupełnego r6wnouprawnienia, wte· KrÓl!l4ltwle Polskiem
rezwoJn Instytucyj ubezpieczeń.
dy, gdy w ogóle t0'l:arzystwasekul"8cyjnych skiem "Imperia.l". W r. l
utworzona niejako szeregiem e~ów, znacz,cych. dro·
dużą robi sil) róźolcę miedzy własności!} przez towarzystwo kasa oszczędności wraz ge .Iziałnlności na z n,tuj alll r~cbIiw.€ć
willksZIl i clrobnq. Pierwszy juź rok po· z lombardem, po sześciu Intach oddanI} 1.0' i ezynność wrzały przedewś~y8tklem we·
II.
myślnie sill znznaczył w dziejach to warzy. staje pod zllrz'ld gmiuy krakowskiej z fuu. wnl}tl'z towarz.\'Btwa i drl:"du.
Historya powstania i dalszycb losów kra· st"nj w~rto'ć ubezpieczona wyaiosł:! 30 duszem rezerwowym 34,708 złr. i z wkład·
Ciqgłe d~źeoi6 do rozwoju i udoskoo~e{I,
kowski~o towarzystwa wzajemnych ubez· mil. złr., człookowie otrzymali 27°/. awro· kami oszczędności na ksifłżeczki i oa rn· c;lIgle zaprowadzanie oiezbv<!uych ~ml~o,
pieczeń, nauczajll06 przedstawia zjawisko. lu zaliczki, dIngi z8ciąglli~te spłacono p.u, chunele. bieźlłcy na procent z/oźonemi w kor·zystanie z wyoik6..1 dośwladczłnl6 aU'ż
Przekonać ona może eCl'pLykól", co zdzia· pelnie i zaoszcz~dzollo jeszcze na fundusz slIlIlie 1,106,304 "Ir. i tó po omorzeniu nabytego, umiejetnli zapobiegMie uko h·
łać połorafi rozbudz~;lDy duch obywutelski i rezerwowy 42,'JOO zlr. 'feD dobry. !lIlCZ'I- kosztów jej orgauizlI,cyi i wycofauiu fuu· wym ewentualnościom, chan!ktel·ytlj~ .28'
ufność we własne siły, czem jest ł'łczna i tek jako też i powodzenie dalsze zuwdzię· duszu ppre1i;ojemnego. Obecnie fUDdusz ro· rZ'ld i uchwały zgrouladze6 .. 1'0~WO~1 o to
solidarna pra<;a pokojowa. Ol'ieruj'lc sie Clać przedewszystkiem należy znakomitemu zer"owy kasy doszedł już do sUllly 800,000 uoikn'lć złych skutków z8Śll.IódZlałeJ ~uty'
nil Illoralnych podstll.acb, zrozulllieniu wyhorowi kierowników instytucyij w towa · zł ... i 50,000 złr. rucznie zysków obraca· nr usunł\ć st.,p\liowo mn6stwo wad orga·
wspólnycb interesów, nie potrzebuje olla rzystwacb ua w~lIjemDości opartych rzecz nych na cele humanitarne. Powzi~ttl pued· nl;acyi, do tego storniII, fe naat~pnl8 tak
szumnych rllklam, ani świetnycb ijzyldów, to pierwszorz'Jdnej wagi, g<ly" cale pOWtl· te'ul myśl utworzenia tOtVarzy8twa wzajem· zreformowany statu to.arzystwa .tatył
blichtru zewlvtrznego, ludz!}cego pozorem dzenie ozęsto właśnie n/l ruchliwości i szyb. oego kredytu w Krakowie, u~zeczywistnia innym operujl}cym w Austryi tOJrarzyatwom
powodzenia i bogactwa już w samym pc- kiej, energicznej inicyatywie kierowuików to.warzystwo opisywane po wielu trudno- wzujelllDym za wz6r dla zaprowad~eni~
cZlltku, gdy przed8iebierstwo lub instylu. spoczywa. Że obdarzony zaufaniem współ 'ciach dopiero w 1876 r., gdy w jego ło. koniecznych do dalszego roz"ojn zml8u l
cya jeszcze żyć i funkcyonować na prawd~ obywateli zarzlłd, posiadał ZAwsze owe nie· nie powstaje instytucya powyższa na mocy reform. Towarzystwo krako.skie OdIU6'
nie zaczvły. Płytkiemu i krótkowidlł\ceUlu zbędne przymioty, widać to z samej kro ni· nowego prawa o stowarzyszeniach z dnia cznło si~ milldzy niemi najwi'~k9Z~ przed.
temu przyzwyczajenIu do pozorów błnko. ki główniejszych fakt6w z ży~ia instytucyi. 9 kwietnill 1873 r. W r. 1877 zawil}zano si~bierclOścil} i inicyatywfł. G,. np. wy.
tliwej zewnett'znfj reklamy zanadto wszy' ' Rozwija Qna od POCZlłlku do chwili obcc- stosunek koasekuracyjny z towarzystwem dano nowy regulatyw d1a towa~oUw ' ase.
scy hołdujemy; lada jaki sklepik, powsta. ! nej I)jezłllerdowlIlIl}. nic nic spuszczajl}CIl ubezpieczel' warszawskiem (po rozwil}zaniu kuracyjnych wogóle bardzo ntekorzyably
j,ca instytucya z narażeni.em swych. szczup· I z oka, wyją,tkowo czyunl} działalność. W r. układu L to warz. ".hkor"). W roku 1877 dla sp6łek na l'izaJemno6ci opartych, bo
ł~ch funduszów na wyczerpanie, stroić ai~ ' 1864 1)I'zybywa jej dziuł ubezpiccze6 gra· ukończono likwidacYl) towarzjstwll akcyj . czynil}cy niemożliw" d.la nieh reasekurad
musi w awi/lteczne 1 zbytkowne sukn,ie Idowyeli, • w tymte roku zakłada
nego galicyjskiego. Przejllte ocl ostatniego w towatzy8twaclt a~CYJt\ych, .dyrektor-reCe.
wewuotrzoe, blyslc~eć uf2fłdzeni6ID i kom.!stwo pięrwsz!} stmi ogniOWI} oebotnicz, w wraz z inncmi zobqwilłznniami operacye "spó. rent p. Henryk K.eszko"skl doprawa.daa
fortem, inaczej płJtko rzeczy s!}dZlłcy ogół oKrakowie. Synowie pierwszych rodzili i lek "" przeżycie" (tontiny) zniesiouo jako do skutku myśl, bOd4C4 datnyOl. Jcrok!e~
odo\ówi jej .zaufllnia. Kra~ol..kie towa- I młodziet akademicka przyjl\luje w niej do gl'Y loteryjnej podobne, a "i~c nic mo· posttpu . na dl"Odte reB'":kll~IICY!. D"e kl
I'zystwo wzajemnych ubezpIeczeń, rozpo- I udział. JecJnocześnio towarzystwo udziela mln e, w r. 1874. W I'. 1880 zaprowadzo. bowiem Jego pocz'ltkowa.Dlu.' USilnym ata·
czeło swe operac],e z wypożyczonym k\lpi.' zapomogi ella straży ogniowej we Lwowie i 110 zbiorowe polisy (jedna zaminat sześciu raniom załotoDo " WledOla w r. 1~5
talikiem 13.464 zll~ 41 cent. na kOBaty
Bil,ku, oduel. gminom pożycze:' DIl za- oddzi~lnych) dla Illniejazych gospodarstw zwi!}zek wzajemnych towarzyetw ubezple·
ganbacJi, mie8zczl}C swe biuro w dwu wy' kupno nanędzi ogniowych i PI'zyczynia siO wiejskich, nie OlSj!} ooe jednak wśród wto· cze6.
.
1
najlltych ppkoikach ulUeblo anycn »ż6łto. do zułożenia i prosperowania 107 straży ścian wielkiego powodzenia skutkiem brno
Roz9zenyłgbf to D~ ni/aro !8mJ: arty.
mi antykami". Obecnie towarzystwo /lo· I ogniowych w kraju przez mllteryalno olia-: ku wśród ludu ducha samopomocy i solidar- kuJu. gdybyśmy chcieli zastaoawia6l1e !lĄd
Biad~ wspaniałe gmaclly i obraca milio- ry. W r 1866 za kłoda . kase os~czedno'l ooś~i. '~roku 18~2 towarzystwo przyj. posLęplllO.i i dz.ia.łalllości!} tuw~r.zyatwa "
O/lilii.
ści, w tymże roku odduJe uorgaDlzowanl} mUJe udZiał w powiatowych kasach oszczo· oddZIelnych gal~zlach asekur!loCyl, zaz~I'PZY'
• Nlezlllordowllne zabiegi Trzecie8kie~. przez siebie strat ogniOWI} pod ilarz'łd i dności, utworzonych dla włościun i umiesz· my wi~c pokrótce, " • dZI.ale ognlo.ym
wsparte przez pemoc wybitniejszych oby. opieke gminy krakowskiej. W r. 1868 za- czu w nich swe fundusze, chCflC zachecić utrzymanie wysokiej taryfy I płyn'l~e st,d
wateli kraju odni(lsły wreszcie skutek i w klad" lombard p"~y kasie oszczędności. włościan do składania tam o8Zoz~no§oi' l zyski pozwoliły na zbierane rezerwy 1.udz!eroku 1861 towarzystwo rozpoczoJo czynno· W r. 1869 otwiera dział ubezl?ieczeń "y W r. 1883 wprowadza wydawanie poty· lanie wysokich ~.rotów, co .hoowl Uleki. Do zarzlłdn powofańo na dyrektorów ciowych, orll2 powstaje w łonie instytucyl czek hypotecznych z funduszu rezerwonego mał'l zacb~tll dl!" slowarzyswnyeb.
d_Henryl/a br. Wodzickiego, Władysł"wa myśl utwor~eDia towarzystwa zaliczkowego i rezerwy zaliczek działu tyciowego oraz le gradowym ŚCIsła statysty'ka 1:apdbl.gał~
Biesiadeckiego, eraz Henryka Kleszkow- taniego kredytu dla pracujł\cych w rze· wydaje peryodycznie pisemko popularne, choć Ji' cze6ci strato w, 1I0noszon11\1 w tej
.kiego na dyrektora.referenta. Prezesem mioslach i na roli. W r. 187Q s~cześliwie I popieraj'lce zasadę ubezpiecze6 i nlluezaj,,· ~lIł~i, trudoej do uJecia "cyCro~jI ila.na..
rady nadzorczej zbierajlłcej się dwa razy zwalcza wsp6łzawodnictwo galicyjskiego fo· ce ludność sfer mniej inteligentnych o ke·
Szczególniej podniflŚ~ llalety JGWlZe .Je.
do reku I 8kłlldaj'lc~j się 'Z 24: członków warzystwa IIkcyjnego ubezpieczeń we Lwo· rzyściach płynllcyc~ z asekuracyi.
dn!} cecbę dziat~ln?ścl towa~ltWfl, les~
obrane Adama hl'. Potockiego. Człol)k6w wieI dopolllagll do likwidacyi tegoż, cbroni
Walka z licbwą
tworzenie udo· to równouprawDleDle ,!szystluch kl.u. I
przysllłpiło do
333 (zadeklaro. od strat ullezpiecz
w' nIem przez rO'
tani
instytucyj lub warstw ludnollci, d"żeOle do pl'2e~,"me'
wało
zumnę
interesow
stanowiła
dobro
l kra·
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-§.Naj.illkszem nieszczll§ciem na świecie
'" fałszywe alternatywy - tak mniej wieolej wyraia slO Vidcher w jednem miejscu
komentarza liWego do Fausta. Zaiste, ilet
to zlego nabroiły joż " słahych głowach,
pojecia .opacznie zrozll~illDe, z impert'ynenek" śmIałośCi" prz8CIw8tawlon,\ BobIe VI
formie kontradyktoryjnej przez byle 1Ill}droto "ściAle rozrómiaj"cego·, a wfalnie
prz~z t? pr~eci'n~wieni~ poprzekręcane,
zaOlemUlane I do DlemożllwośCI powIeszanel Owe fałszy"e alternatyw~ stan~wifł
też mocn!} i obszel'llll sieć na kr6~k()widz".
cych dudków i jedn~ "z. I!ajzab~wn~ejszych
fars, zwłaHcza " dZlecJzlUle politykI np. z
okazyi wybórów, produkaj" pisma eodzien·
ne, kiedr prt:ema"iRjfł ..iedrnemi" antyte·
zami, przeciwstawiajlłc rozliczoe programy
partyjne. Ho, ho, jak predko taki reda·
ktor slybkoteld ma na podorOdziu prawo
o wyklllczonem trzecluml Wszak zazwy·
czaj nan:~zia jego rzemiosła codziennie
mu dostarczaj" najw!pabialszego przykładu
kontradykćyi: klajstru lub oożyc - ter·
~ium non datur. Wykluc~onem. trzecie m
Je8t tu bonoraryum autonklfgo Pl6ra.
Alternatywa o idealizmie i realizmie w
literaturze stanowi wloro"y przykład fał·
ezywego przeciwsta.ienia, co jednak natu·
raInie nie przeszkadza, by z podziwu go-

przy
przez
nie
do zgody, a wclfł:! na
nie miała oełu,
przez naiwnych czytelnik6w
z nowo si~
dziurawi~o powie~
ie." C~yź
głehok!} wiarfł i zado"oleniem ze sforom· trze.
ebjaśniałowania obu "kierunków" literatury w ści.
Karol BI~btrcu mial kapitalny po.
ma żadnego ce,łe .albO - aloo", wobec czego posiada sle mysł odwr6cenia owello
twierdzenia i
i prao nicb nader jasne pojęcie, ktÓre z n:ld· wskazania na przedstawicieli idealizmu o.
& wro·
zWł'czajną łatwości'ł ulokować można w burzenia jako oa osobistości, czostokroć dzonego poczucia
No, to sztuka
śmIetniku swej erudycyi. Poc~eści błfłd hołdujfłce nader poziomemu praktycznemu snadź ma cel
lIasiego (lo.
ten pochodzi nie z ludzkiej winy: "yobra. realizmowi, np. J.lrzez Iitel'1lckl} spekulacye czucia piokll&. A $O pQCII~e .Piłkpa ~zak
żeni a I pojocia nasze 'kryj I} si~ za zasłonfł ksi"żkowfł, - odnalezienia zaś w zagofZa. Rill zmieniło z biegiem cnau upl~k
duchewej naszej indywidualności, a jakkei. łych "realistach" przedsŁawicieli wyg6rowa· szeń przedhietoryetnJ'ch .O!"eictwi aż do o.r.
wiek zatłona ta bywa to rzadszfł, to g~'
idealizmu. .rei~li mi sie w niniej· namentów tumu kolo6sklego?
z czem~e
staz'l, zawsze wszelako przeszkadza naszej
pracy uda wyjaśnić choćby 'fi przybli· szedł r6wnomiernie rozwój naszego paczu$reki duchowej świecić ozyatem, nleak"ażo·
te kwesty~ literack~, odwróceule ~o cia piekoa, I tlegg
z~·
nom 4wil\tlem pojęć logicznycb, a gdy jnż I~k:aie aie w zupełności ulprawiedli.ionem, lego naszego rOIwoju
WIOC
poi~e poje4/p!cze w rozmaitych osobni·
tem88mem ,do,.iedzionem zostanie, o ile znaj~ujemyf w każdoczesftJ'm
.,takich nara:lonelll jest na wszelkie wabRnia niejasDO wzmianlrowane basła określaj!}, a nie ku~tury naszej normo,
dziełe
l
i od.cieoia. osobowośc~, ~ie dzi~ tedy, żo raczej oie określaj~ właści.ego poloź8nia sztukl odpo"iallać mUli, cel -rporownani8 pOjęć ~mlenta tn I owdzie sw6) rzeczy.
kona6 ZRlUnOneUl jeat?
to
punkt ciożko'ci i staje siO jato,,~ wyra·
Zupełnie słusznel/) jest lIaz)'waó id~ali- "łaśnie jest celem sztuki: by całobsłafzów grl}.
zmem moralull i intel.ktualn!} ~żoość do tem wazysUdch wz.olosł)'ch dlrów duch()o
G~!} :wyrazów jest twierdzenie o przeciw· doskonalenia świata, realizmem zaś bez- wych, prze~ Judziość ulobytycb, ł la pCI.
staWleiIlU w. literaturze współczesnej idea· myślne i ślepe zadawe,lnia,nie si.~ istniej~· m!/C'ł rozci,gU.clści pn~_ej .i~ oaprzód iu·
liamu I realizmu. W istocie katdy jako· cemi wewnetrzuemi i l.ewn~trzl\emi wa· tulcyi arty5~cznej, wskllzyWIl(: 1t$ to, CIG
tako z ruchem literackim obznajmiony runlcami żyda. W tem znaczeniu m6wić jeszcze z dóbr, godoJch walid, tkwi w btO'
pr~ymn~, iż obecnie r~eczy"i~ie ścisly pIJ- moina o jasnem \>rzeciwstawieniu. Lecz kitnym przeltwotz. nadziei. Srtllka m
dZla~ Sl~ dokonywa I że mIedzy starzej,· w tym sensie realizmu nieDla "realisty- za cel być dla modrcó.
dla
cem a dorastaj,ce~l pokoleniem pisarzy cznej sztuki" i nigdy takowej nie b~.uie. dobrych
dlli
d
stacza sie bój 1:aciety. Hasło atoli najzu. Kto. uzdolnionycb mlliów o uczciwych d,,· cberu)
e
na ł0pełniej jest bezmyślne iZlIlieszl\Q IlIusi bez· żoo'ciacb pomawia o rozpo.szechnlanie re· tnlcb skrzydłach
,.
stronnego widza, pODli;ujl}c jut to, że cz,· alistycznego w tem znaczeniu pogllłdu oa r.rzewodoik .szystkle
stokroć zawróciło głowy 88mym walcz,. szi~k~, powinienby schować sil) czemprll' udzkoAci( oraz t.,~rz,e jlrz8c1aeielll . ,
cym. G~oli sprawiedliwości wszelako aa· d1eJ, wstydz~c się sw~go lekkomyślnego w przysz ścl ~ZlO realllem, rzecZ7"'I_I.,
znaczyć wypada, iż dziwaczne to hasło bo· brllku zastanowiepia. Tego rodzaju sprze- a lepszsm.
jowe w daleko .iekszy'n stopniu używa. eZllość skompromitować ulko moie SWOJ;O
Sztuka "I~ jest
w {orlftO,
nem hywa przez t. z. "idealistów," aniżeli autora. Kto kiedykolwiek w życiu poj" źl~ia nlimio\uo§cil},
pr~el rea.listó", oraz l . ~e ci ostatoi posia· cboć " czwartej cZQŚci dzioło sztuki, ten do s'"'80 b6 ą, JO
:daJ' o WIele doktadnleJsz!} od pierwu)'ch wie, iż ~arówno sztub, jak l I\loralność ni,dde oie moło cło
z, . ajomoAć
Ilnedmiotu
SpOnI.
Cz~sto krwifł idealizmu Bil) karAli. Bez ideal/amll lorocej, jak "Idaie
wszakt& ducll ni~logicznego przeczenia do- nie istniałby na"et jaki takr czterowiersz sztuki.
ś/i!,ie działa z obu stron, wó.czas manty erotyczny. Sztuka jest idealizmem • naj·
(0,,11:1
.",/~ .
pOJedynek a la Boulangen i
ty, z t" czystsl8j i najeaeucfona1niej!lej postaci.
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jtI !JIb6 eoł
~d to wypływ
sknteczne pocz'ltkowanie w tworzeniu alra.
__... b . a dk
iy O. . . . .ych,
pr...... lI~ ranlU ro ów
do obudzenia miE;dzy wloacianami ducha
pl"l!:ezornoAci, wyrwania ich z
,
zachowania o ile Dozna od ruiny, jak
.
.• b
przy likwi4łaoyi ImutnoJ pamlE;C1
an
włokia1l.skjeso, którlł towarzystwo nłatw
na drodze uczciwej i nabywa prócz ł.t!go
c IŚĆ jego listów zastawc::tch, a
je po
cenie ,kupna włoActanom
przedł\~ Oby·
wateIskość uczuć,

bezinterl!llownoać

du, kt6ry w pierwlzych
nawet pen·
ayj nie pobiera lłuillC honorowo, a następ'
nie dłaro za SlCZU l. n~er wynagrod.z~.
nie, była Me •• arunkowo Jeanq, z w&imeJ'
podstaw powodzenia, boć instytucye
1:a1l8d1l eh06by najlepaq, lecz ludtmi
'l>rzedewszy,tkiem atoj". Zarzlłd ten i to·
~arzystwo ch~tnie ~aw~.z~ d~waly ucho
każdej potrzebie kraJowej I hOjne przezna·
czały na r6żue obywateJakie cele fundusze,
~ od pierwuej ch.iIi towarzystwo c1~o{;
jazcze ubosie, pomyalalo o emerlturze ala
. .ych nrz~ników.
Wiele .i~ dożylo przyczyn na powodz~.
nie towarzystwa. Obo~ o~y.atelsklch USI·
łowań liewego koła ZIemIan, duio tu za·
wdył praedew8zys~iell1 .d?bry w1.bór kie·
rownikliw instytucYI, umleJ~tnoM: I rozwa·
ga w prowadzeniu operacyj, pr~ychyrne po·
parci. i opieka rZlldu, wreszcIe zaprowa·
dzenie "dów pnysi~głycb, które p.rzez su·
row. werdykty (od 187.3 r.) zuac~me ukró ·
ciły .y~pue pod(ł8lanla narafaJłlce towa·
EZyatwO na wielkie straty.
TlIJ. 1Z8reg przy.czy~ stworzyl. i u~runto·
wał in~tytucyę zaJtnuJlłCll obecOle J?dno z
pierwuyeh miejac wśród a~stryac~lcb to·
warzys~w wz,"jemnych nbezpleczell I posla.
wl8lnego kapitalu rezerwowego w
ogniowym 1,844,000 zlr., gradowy'* - 356,000 sIr. i. życiowym - .256,000
złr. Wart~i ubezpIeczone wyno~lły w r.
1886 w dziale ogniowym 352 miliony, gra·
do., m 18 Djilionó. i w życiowym 17 mi·
lionów :Ur.
Wyborne tablice st.atyatyczno-graficznc,
ałoione przez p. Kaz. Langiego, . uwido·
C%niaj, DAm ci,gły rOlw6J operacyj t?wa.
r., st1JL Widzimy?- nich ~kże, że Oleob·
jotego w ramy dzlaJal~OŚCI towarzy~tw~
pola bardao wiele ~eat jencze w Gallcyl.
NitlCh go jaknajUlnlej pozostanie po uply.
wie nowej ćwierci wiekul
K..

----

•

uja k ••• l,i .pooobtl .......,.iolnieaia nadr.or. r .. • dll~ol,sod~lO~., . . _le w: t..... ~w I ,
do .. ego n.d t.ryf.mi koloio~emi, jak ró"ni.t 00 W.J p..ODlC, oumeJ. ze blaoó,,: poIodo.o...ych

:

:

!
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Nr.

17~
ił

•

wdopodobnle
nuł4pl i!opiero
na przed Nowym .R,okieri\ g~' tlJUCZasowo
do polnebn1cb na leo l jrodków pieoi~toycb i plynOly .no.. u obftc.eJ, praeto ł wno .. p.. y urooly b d
d -' ~.
.... Ic d
.
onOl1
.. zglod~m I"!nooel. i
topni. do pr.edttawicoi. pooowoie. Ootatoio obli..ooo J" na 8\132,000 bo. O Y wa rzl\ r .gl)uzt 1 '"! Ja
ty odoiu
o •• wrem." "a przedłużeme mucy trak.
odpow.ed".ch wu kó .., ",om.alm 1""1pi.ao!cb, ..li, wobeo 32 030,000 ~a...:i
b.łel 'farg n· tatn z r. 18~ ale stanowczo tylko do l
do. ~." r.df pań
,ui.
J tlił I pat. d"im, ,,"Yb,lo ieo 1,1
gi."~i. ok.., ....lr nieeo moool ..e I
bi'
J888 'r
rlll" I
roku.
111. M•., .j to ••1 rd.o ~ II lipca 18 e
wo J
5~
pr
: : °n~·"'" tłA ~OID.';,.
. kongres kolejowy oclbodlie
...,kll .obwal, komile • mI.' tró ... o poddaniu n.d·
IJllf
8i~ :!"e wrześoia r. b. w ło{ 10 ol. Odział
rorowl tx~d
m. t. f
poś",a.iej .tmonik.· tn. byl jedn.k ... w 6..
m kougresie przyjmlł przedstAwioiele
OJi "gnnlCcD j, P" rot 6 n.d.1 rio OItalec'oeae u.d.1 I O," wupy do J.k M.j oi'
ni
dróg telaznych. P08iedzema rozpOC1:n,
:~~;~~ ie' wami.. waa j w 11 k.... lyi pn. W.il.nil tow. i, ..,IJ cdk
woa, o • laly,..
lb
dniu 17 wrze'nia.
J o
lo rod, pa6. N.
'.rg.... f co, h P
•
Id.ie P'
~
karni.i. l,Ksr. ploclti" II8IDru:za,
ń a I~
r
i ,.al ..dzl6 bi ..!lI
~
, u, tr
lat kiltu w J.Jłpnowatiem odbyh l\l
hO& I i ",ko
("Prawił. \VieiL.llj.
Dic~D1 .parłek Dotowaó miłki nil b iilr..t dOltawO,
. l
k i
:
"ywolal 10ae.o=;r,.dIMoi i .. ",i_oi. "'J' na wte kil skł\l~ wywóz .. m en i, zakopy.
pł.t. Belgi r
• "i
i dowo .. mi, wanych za granicę do budowy tOft.ecy w
PUA lOlDANIA f
C.
U<>re a I.~· -SI, bJĆ pGIIlle.._ ••: o ile Toruniu. Kamienie 'e pl'ZOwoiooe '1\- pnez
__
g.lun.k byl dobrym; ... yl\łpilo bowiem wiek... komor~ Lubicz w tak wiolkich ilo,ściacu,
Glelda. 1'. t. r. ~ u r g, ~ li.rpoia. Notow.uia .. pot ... bow.oi. ,a ·I,otyci.. Na targ•• h holeo· ze szosa jest skutkiem tego "upelnie zruj.
roLli VI Berlinie poduiOlly liV CUOwU. Ił miADO"i· c.1 ertkieh panowała chu. W Aq .. trri i W~grr.eeh,
lu
i'
k r
oi. do 179'/. mor.k .. 100 rubli. Skutkiem togo • pUl"Yuy jwiel.p:h ~rod ..jó", largi .ok"1W~Ir. nowan.a, w ?tc~ te lII.oze w O O Ir.y zana lowjuym targu ",.k.lowym p.nowalo dzij mo- ba.d.o .labe " JlOI(>l,ieu.e. Na targ.ch n.em'tok.c braknie kamIcOla IUl JdJ konserwacy\).
cue u.pooobieoie Wuhl. loud)o.ki. nabywano po ru.cb br l w .ogól~ nie,,!olki, IkoLkiem w.trlc", i~
Wynalazki. W departamencie handlu i
21'/"_'1._'/,, •• gowwke i 10 21'/. - '/" n. do· tl ..,.,c•.'pGZJwcow, którzJ ~•• k~J' ol>tlł.~.y~~ d.. r~kodzieł złożyli podania o przywiloje Ua
IlawO. marki oiemleckie lKJ 18(P/. -Ij" franki pO wozÓw &1&I'aa oo.ego. N. gtl'łdlae berhns.ueJ
l k"
K
.
l
l
'IIiSJ/.-~~"/. Złoto ollor.w DO 1'0 rI. 9.00, • ku. ".oł o~.'!~. w.ba ,l.~11 .. bo"ił.. ~ia do law, "uo now~ wynu ~z I.PP· apst.eln na I~IIIU .ce
pOD Y cel"u 1,0 ISO'I N. largu ..""iorów publicI' 010J oa hp'ec. MOIAm.oo. to <",źkowcJ D1e bO I. koIelow", aZlalaJłlce przy pomocy śCleśnlo,
nlch wykooywa"o i~.we obro~y, p",y alpooo~ie- w llaoie ...y.ić ..do4c! ,orm. zobowlJj ••"iom· 1nego powietrza, Kraft i Bach na ulellszen.a w ucó'" mocoem. Z okc'J haokowJeIi d.I... o.baw. la ok .... I•• I~ O1e.....dnlon .. oou. I!".... , nia w welocypedacb. Opr6cz tego złożono
,wltk~ oeił(otly wolck... kanu!rie klóf)ch kan n'oy 00 dootawo ... bpc. 'pad I. o lO m. vr Ol'łl" .
1
d 6'
al k'
.
podniÓlI ai, do 716 rI. (o S to. W'l'lej), prywatne je~ego. d"i~. .Notowa"i. ;,!u,oh term.iuów !I,e- Jesz~z~ 7 po a na I~n. wyn az l, ~ Illl.a.
mi.ly dour, pop~ I po b~6 (o 4 .... dro'.J), rOIY;' ".el. "O .m.'eIllIJ. Notow~.1I żyl• . u~DliylJ "V • , nowlCle na. ulepszema w cukrowOIctwle,
.kie, cI .ł kunLu"o i miO'I.y""Oolu .... ntr.)'nal! ,io 4-0 m. 'yl o~"e P.rlle Z)ta roeIJt~'.~o u.by'Y przy wyrobIe blachy, w bateryach galwll'
prly konach dk ... ni.jul"'b. 7. .kcyj k.. lejowycb ml,oy h.~hDlk ••• po .. n~ch o 7 m. n.tu,cb . od nicznycb i t. p.
-

,

lob.•

pe- I

POP)' OIiały ellr} )'illkio po lf.l7, lI:unko... kijowlk-iu
nabywano po sa7 (iJeK kupolIÓw), ta,nUow.lco-lco
rlowlkiu 1'0 97, Hlołkiewako riar.aó,łucb po 488
Ilin mo1.ll& 1 1r ło c)1>llaó, kan rrbióalcich obuii)' ł liC
do 87'/,. Poty... ki pr.mlowo nau1w.o" po 2&2'/,
ta l)iflr wu:, i po 261'/, u dro" emil1t, n •• t~
poie po 2ł~ i ~ó1. Z papier fi "k1adow,cb na·

D~!.O.wan JtlIt6 11 Qyo.b
OWICI . UO~W.1I0 • w kono ...
niżej o S m.
zacbOWUJ6 .~C na ,!uodE}'narocJowym lJDku ~~ow1m doayó Olcho, JClt Jednak
w ogóle.• kłonDle~~z, do .pr~8dd~.
.
,
OAmiol. N ~ w y T o m) 61, I.... rpo,.•. W lIo,.eh
oehtOlob, ponl1mo ~rto• . chmle~ ~ro~lt ~obr6 poItvPY' Pny pogod..o llale tpnYJ'J'''J, hc.yć mo-

ROI,.

Kronika

Łódzka.

Nowy kolel6ł Plan budow 110.
~1w.no pigcio proooutow, ronto dO~ł po 169'/" iD. IIa .dOlko",ly soluo.k..
. .
Y.
'.
.....olu.procento.... po 1 ~2'/.. iuoo Id paplerJ
Oh... el. ':' o r y m u e r g a, 50 hpca. No targu wego. kOŚCIoła pod. wetwans.em. W nse(,o·
tej k.tegoryi n.by"'" po ku ..... eh 1II•• mi •• paonJe Ipok6j. C~oy I.po~o ch"".lu ulrzy'!'"'r Wzi~CIIł N. P. Maryl w parafiI teJte nazwy,
niooy.h.
"O .. Iygod".u ubl.g I1"" pod.lu
6r.do,o .' Izostały przez ministerIum utwierdzone.
;rargl .1iMmH. BprawoT.uJni. t"ollniow6 (uo KOk~..eh ,aluI "kI l"laln •• I)" o ~ 10 m. l °k":Y .I,rrJ· Roboty bodowIane można będzie nidbawem
dui.. 3 lierpuiA) Prly kODcu li.,<'1 'Iow:otne by- • l e mle I 11&1 Il' IUy poetŁ'ł VI ma en 1e h pac~
r.
lo pogodne, lak ',anto jak lIa ,,<lc.. lk~; ~ dui.ch kaoh, o';,g.1 .2 m. z. font. ł'" ,"i,Qo OI~'W)"C~+ . rozpoczllć. Ze składek zebrano dotychczas
o.latnich ll"r,,,,, II.w.ło .io ",.,noś.e." • do nlj . nIch upa/ÓW I broku 11"""0, '. plaolacYJ chm ••la na fuodusz budowy okolo 20,000 1'8. Su·
wyt... go ol<.plllo do.d, upaly w "ioo.iel~. Wiu· nl~ '~Oba6 .lIdoych Ikarg .. Mi..... pnr a")" 1>1)- ma ta, bior"c na uwag~ kr6tki czas, w ja.
."rem le&ot uuia, w OII.o~uicb god.iu.ch lip.. , ""·0u:'.,:!doJ1,·y.m d"'; .• blOrowl· . . T . J kim zebranIl zostala dobrze wróży ofiar.
"ywały ,jo barze, które jednak po wi,1u~ej CZeŚCl
1CłG1". J 8 .. 8 r I,u o r:. g,
11erpma.
Q~"JI~1 n
i
fi
'
lZ)'hko prr.emiocty i od"rl n ..'tJtpUa zmiana ~ brg cukr~", ~k.nJo OHII18 at.IJe UlpOlObleU U!I. 1 OŚC para 8n.
w,otr ... T.mp".... hra obniżlla .iV .naoznie. Cbwi· \~ ty.godo.uuh.eglyrn oi. dokoo.~o t~.yc~ ....u. : (-) Z teatru. We czwartek przedstawi.
lowo la am'.oa powiel... 0'0 "kod.i Jel&c.o.bo p?w, 'kDulk '.,? Wao "ur "' nODllnala,. OI •• ml ,• . lo towarzystwo dramatyczno p. Grabi(lskio.
łom l. dl4 rQ.łlin okopowyoh I"~ u.wet bardzo Ulone.
o kou~. czerwCA w,twOrz,OllO w roku IOC •
•
~or"rllorm u",c'-, P"I' chwi ow.'... o.iehioniu. ż,oYIll 2~,!6S,470 pudów: m.... ki i 4,~IS,O" p" .~ .• go haJnowszll kom:dy~ K. Zalewslc.!ego
Kartoflo i hUrMki zn'Jdow.ly liO wprawd.io dotycb. raftnady, a _w odpow.ellmm . ...... rokll prw· "MaUe68hto Apfel. Sztuka ta zawIera
o... w doako"ol)'m 11•• 1,· I.c. d .. d.I...go ro."o· .rlego :M,269,.23 pudów m",... I 4,762,449 padów bezwf}tnienia gł.bszf} IlIyal społeczno. a pod
. k'
.
. - bo w. l'1 ooe WI'1
lta· ra8nody
, wzg I"
y
.. ,
JII oOle ..... po~.e
goo"' Re. U
B'IM
li
..
S od
odem artystycznym
napisanlł jest z ta·
to a\'iorów lIie mO~Q' jeuc&e oceoić .t.aoowcw, to ,
41Ot.
a ... r 8, 2 81erpolL
\ pn ano , I t
. fi
Jednak ni. ul'go wł\pliwojei, ze w żadoym mot. S91 . ."el. Bard~ ord)"o.ryjna Lou,i.ion,f:6.IlO,gor. , e? em przynos~lIcym zaszczyt uznanej. r·
ro~u widoki urod"jów ni. I" I, jellcze tak j.dol. I ... ~S.(X), Ooorgl' <lol!r. mlyn")J'" 61.00, or!ly. mle komedyoplsarsklej K. ZalewskIego.
kowo pomyłl ....a ""I.tkich kr.JI.b rolniocJeh. I~arJ)lI' 66.60, na IIer. 68.60, ". "ri..pat .. h,t· Nowy utwór potrafił do tyla zainteresować
.jd.le; pos\łpil, .blory w Austryi i Wtgr..ch. ' ~S.OO, /Ul " ,...L·II. 61.60, u. ni•. G2.2~. 00"'1"0 publiczność t6dzkll :le pomimo ulew
te.
Wobec ogromnych .biorów WUior, klóre dootar· lIu)!r. ordynaryjno 49.00, Br.ach dour. ordy".• ' 1 t k) t i
ł "1·
. k . y, I
c., 11 miliouów podwójn,ch oootnaró .. Ok "'ywó., rJJo" ~4.1)().
a .rzy e n z~~ Dl SIę w WIll szeJ po o·
.blór Aaatryi po ... I.je . ·pr... d.ie w III., leo. ula,
wIe. Halas, JakI spfllwlł deszcz ulewny 11/\
lto.UO~Ó" ekonomicznych kr'ju i ~ll europej.k~u.
dacbu, a niemniej tllkie spó~niuj'lcy si~
ROZPORWlZEHI! RZ4DOIE.
go h."dlo .I.otow.go OI.~&I. posIad•• n••••"...
Pr1.emysł, Handel i Komunikacye. widzowie prz.lszkadzali nielllało tak arty.
T)'lko • Amoryk, pQl'QCnoJ o.<lchod., o"'Jedu.ko.
t
. k' inbl"
,.. D '
d ta
UKAZ NAJWYŻSZY
"o pomy6ln •• pra"o.d,ni., \rodno jedna~ ro&ró.
S ?1I1. ja
I p . IcznO""I.
rugle prz~ s •
..
łuić, o ilu ~,.śó icb jest I.t:"dollcyjną. W .. iod'y,. Warszawa. NOWYll/"zemYNJ. Fllbrykacya wl~n1e. komedYl "Małż(\Óstwo Apfąl" odbO'
O 1?o.ddomu ptld lrierou;nictwo rzqdowe CZY~'I h .....l~wy'" h•• dl" lbel.ow.ym 1',~oJ. slab. ~a~" puszek do pudru rozwinE;la sj~ od pewnego due SIO uio~e w lepszych warunkacb, odn08et towaNl,t/JJ !rol6.JłIfDtC", ID pr2edrn.oc.'~ .. bl\",.ft. Nil ule.o ....tpltwOŚ.I,.~. kraj. olll'J'" czalu w Warszawie dajllc zarobek kilku. kładumy w":lc sprawozdanie lIł\sze oad.
li owI'ani(J la#O/~!
na l~rulDÓz palaierow ....
"Vbietłcym'
.I>ol.em bbeum
hVd, pO'~QPuj,
mU'.J polr".~o
...aÓwm
... dZlesl~CIU
. . . praCOWD1ColII.
. '""
. .. c tylllcza.sow~, ż O wy k onnnte.
. 'k ome·
1/ an
•• ,,{I.
rok"
1m i..rdzl.j
.biory,
uO ,!yro~u tego IlI1e111aJłl
ł ladankollJ.
uard.iej powIOk...j, liV ..06arowaoio .bota, • artykułu, Id,cego w dutych Ilo~C1acb do dr i odzn!lczało 81~ wIeIkIł staraunośclIł, Z!l'
łU~ paóotw., w poI.o~onJcb departo,?ontooh ol.wiel~a jut ",~bol_ do kopn. ~.uik. j...... b.r. Cesarstwu, używane Sił skóry łab\)dzie i sluguj~clł na szczere ulOaniej artyst6w
P"" i okooomh p.fllt"oweJ ~ ua .soLr.nln o,ól. d",oJ.. Aullr,. • WVg~, .)'II,plly )ut • uardzo sk6ry g~8i edredonowej tak jedno jak i oklasklwauo ' z zapalem.
Dem rostr ••""&1 pne,lIomlłi11t. mlal'Vó. pnea~ wleUueml .pn.dałaml D. dOl~W') l to I"mo mo- d '
.
'.
' .
.
.......ieer...i, .. \I. dl'Ól i ""...... ik"",.}, o podd.· ' a10 Jat w,wn~ć Iii., ... ci.k ~ •••ny. Kroje ."'y. rugle wyprawIane za gr~D1c,.
. .
( .....) O~ policmajstra m. Ło4u. Dnlll ~5
.ie pod .,4a6r ...~~wJ tarłf kol.jow,ch 1>•• po "ol,~ .bołe p"..!,eytowoj, '" ",....1, 'pum.mo . Bocz~lce. Za~zlld koleI dłlbrow~kleJ .od. (27) hpca r. b. ilU fIlbAwle w ogrodJle
"'odoieJ ):o",oOlk&O,I, uoh ... hla:
.
.
t.go m. mOJ' dO>lOgo,ó .....go c,·la, c1)"",6 b.o· mód BI~ do mlniateryum komulllkac.YJ z .Paradyz," urz,d~noJ na j(orzyać poszko'
t lllDa6, t. 40 ",cle .naloty lrie "~lcl.WO dlo i oh.d.,,1 pob1 ta . N. poc..lko lri od..a New. crośbll O pozwolenie budowy kilku nowych dowanych
I u Ul • . . ' k'
(_)

sU

°

I

uw.,.,

M)"DDMciamł to.an.Jtł.w kolt).ow}e8, w 'pnecJmw ... , York oadelLar oleoo .) ....16 nQto~ IlDI., II
ol. a.tan...i.. ia tofJI DA ,rzewó& p.at.rów i la· I te po-.iOk...jł?y .i, "',,,:ó" I oi.pomyśln~mi wio
d.oków w oeIa .... ,piłcUlola od .trat inler... dokami urod.aJbw, odU'I.I)"waJł ""maoui'j,,,,, ua
Ikuba,: potna\llu(loojci, jak rówili.t potrzeb prze., t"1 .~tO"f· Zwytkl ta Die mogl. jedo.k n!.nr·

JaYI:; • h.ndlu.
i d4h~

drÓtJ i kom.nikacyJ doje :~wdi:':'
. bard.o wielki,
I.u

w.

chocia!bJŚmy

- Do jakich
przerwał Sam
gwałtownie. - Moja
należy do kla·
•
sy pracujllcej, nie biednej. Biedni! My
jesteśmy fundamentell! miastal
- Jakto i ja? - zapytała Wioletta.
.- Jesteśmy_ podporlł kraju, - ciJlgn'll
powU~6
dalej Sam. Nie \Ił\zywajcież njgdy klasy
. . . d'''• • • • ,Iel•• leco
pracnjllcej biedakami. Za wszA m6wiłem,
~e sZ8le(.stwem było oddać Polly w r~ce
A. Morżkol(skJej.
jej naturalnych wrogów.
In
- Dlaczego wrogów? - zapytała Wa·
I
ar 169\
lentyna.
(o..zy ~Il ~ 1H"'" "r.
r
_ Albo' Indzie t"J'ncy kosz"ln cudze~'
...
•
J .,
'"
apoconlł twarz cnustklł, zan.atył, pracy, nie sfl wrogami klasy pracujllcycb
usiadł, zanurzajłlc rCói uczynili dla nich squire'y i lordowie
~alce u rllk w pach Y, - hal
wtnrka. GootlelDanl nie zwykli przyj mo·
W tej chwili był podobny do Melendy.
,.ać fOdobll~j pozl, Bamowi zaa doline z
Oczy mu błyszczały i z wściekłQ~cilł
.Dit było. Wy~Jrwała on. I!0nlek~d. do· rueledwle }latr;zyl na Walentyn'ij.
Wni. ftrony jeso muskularnej poetaCI.
- Nanczyh was nazywać porzlldnych
_ Nie wjen Klaudlnun, - która z robotników nędżanami, powied~ieli, że na·
JUch jt.st foDl? Ja taHe nie wiem. Ale, leży być dla nich dobrem i. Spójrzcie na
_ dllClal & Ulpakajajll'Vm uśmiechem, - wasze ubranie. Alboż siostra robotnika
obie .,.106 . ł!ędo sio,traml.
może cbodzić w jedwabiacb, obwiesić sill
Klaadyuu powiedslał był im to samo, klejnotami i nosić glansowane r~kawiczki?
Jtt:s w odJoien!!,ej niłlCo formiII. Wioletta - Widzisz, Walentyno - odezwała si~
u6cila. OCIJ, Walent1na powałnie skin~ła Wio!etta, - Józef .mówil nam ~osam?
~o,...
Powmnyśmy ubierać sIg tak, jak ubIera SIli
C ł. poetać Sama wyraiala siłe: Izerokie ~Ielenda.
~ a, kr6tkje pot~tnQ rE;Ce szerokie
J6zef dobrze mówi, chocid brakuje
::;:'°lliebieakie sa stalowym ddb1aaklem mn .ykształcenia, zl\uwaźył Sam.
oczy, wteaacie kr6tkie lecz rozrolłe stopy.
-:: ~rosz~, - rzekła Wulentyn~, - wy·
Bilny b,ł i ż aiebie zadowolony..
tknIj naw nasze wady, abyśmy su~ U10gły
_ SI' anłpcie upewne o ruDle, - ode- z nich otrZllAć. Zale~o n~m zaws~e d?
po Ch.ih i zaprag~ły'cie poznać broć w .tosunkn J IlIednyml, lecz D1kt Ole
JIIn~ 0I6i j ..... m. T,lko nie "dtcie, uczył nas, bydmy pogardzałl robotnikami.
UJ. w_ 11,1 W Cl6l1l ~mocny,". Kddy - \Vyłllcznie wam wlaśc!w!lj. wady nie
powinien praco.ać Da siebie.
,.Idlg, - odpad Bam spoko;DleJ, - zarzu·
•

I-

.... ail

ł

łIlC.z>:ć zak a~y fabrycz:
ne I przemysłowe z III1Ifl wZllullnkowaneJ
drogi.
• ~~~~;::;rl;,r::ah~i
.Nowy.traktat handl.owy pOll1i~azy Ros}I,!,
.
~II,600 kwr. p''''' Hlszp.aOl/l dot~d n~6 został łdszcze podpldorówoal
I rokowania ule
ukoDczonp. P. ~

I •

.
OC~DlC, majf}cycb

cam wam
WIIO
ctwo, korzystanie z cudzej pracy.
- O zbytkacb i pró!niactwie wyczytałe'
w twoich broszuracu, Samio - rzekt Klau.
dyu8Z, po raz pierwszy mioszajllc si~ do
roz'mowy. Staraj sili zawsze spmwdzać td
co CZytaS1, Samie. Zapytaj icb, czego 8i~ u·
czyły, a mote przyzQaoz, te prac owały na
r6wni z toblł.
.
_ Wiem: uczono ich muzyki, fraQcu.
skiego jllzyka, malarstwa i baftów. Nie
wini,\) ich też wcale. Wleziesz lI1i~d.y wrony, krakaj jak i one.
SI
ł
• d'ed '1" .
.
:L
y8za em, ze 0.1 ~I I.Cle mOJlł ma .. /;.
poznaliac:e też Józefa, kt?ry prag~y
wiedzieć z czego Polly żyć u~dzie, gdy wy.
.:howanka znudzi eleganckIl lady. Wroll'
cia od"iedziliście Melendo, 1ło teru już i
mnie poznaliście. Mog~ powiedzieć, że je.
,tem cbluh4 calej rodlioy i dumny jestem
z 8amego siebie
I
.
d
b..,l .
•.
.l!1y zapewne umne vuzlemy z cle·
ble tak i ak. z ~a~dynsza, ~kol'O tylkO (lO'
znamy eleble lepieJ, zapewnIla. \Va~eń~yn8.
- C?c~ Klaudy~az! - 3aśuUIl' Sl~ .!Sam.
Czy WIeCIe! czem Ja jeatem~ .Nauczyclelem
w ?lldoweJ I2kolle. CZI WIecIe co to zna·
czy
.
- Sam ma.81~8Zno'&-odezwl\łsl~ KIII~'
dyusz: Od ~zlecl~stWł\ pragnął !,ostać na·
uezyclelem 1 doplI!l swego. .MOIo wycho.
wano, on sz~dl ~ własnycu s~rac~.
..
W Odp?Wledzl Sam opowIedzIał dZIeJe
swego życIa.
. . ,..
,
- ąo do przyszJo~C! paDII~taJcle - .mÓWIł
Sam, ze trzeba ~dzle W<I/lĆ w rachullek
gtos nauczy~ieli. Robotnicy, to podpora
krl\ju, a my rZlldzilny robotnikami.
- Wkrótce, zauwaiył Klad,1uęz, naucf/;l'
I

w Ul.

er ..f

aeml~y~yn8 lego

okręgu, zebran? za bilety weJśc!a 981 I"S.
50 kop., r\\Zroalte osoby dopłaCIły 12 r~.
50 kOI"; caly doch6d wlniósl 994 r" W,.
dano ua koszly urz,\dieoia
155 n .,
dochód
839 u.

miejsca w i.bie
..... Tak,
illl Z/\ to płacić bOdą,
-o4I'I:I'~ ęl\m.
I wi~ćej ich b~~ie, tem
lePieJ. 'WzYjd7.ie cza., w kt6rym w izbie
potl'zebni h~d/l lIiotylko ci, którzy ZDaj"
lacin~ i grek~, ale i ci którzy uHliejll coś
poiyteczniejszegg.
.Jemz 111& tam kto
poj~cie o geografii? Albo o przemyśle? O
robotnikacb? Lecz my to ZDamy.
Sam odsapnq,1 i umilkł. Spojrzał na
Kllllldyusza i poruszyl glowll niecierpliwie.
Jedn~ z papien przestraszył, druglł wido·
czoie zajllł, lecz on ni. db&1 o &\d kobiet.
G'
ł
b .
"1
mewa a go o 0i\)~OŚĆ ~ audYl\8za. Po
c~wili poiegnat SIO I .yuedł. Pnygl,,~ał
SIO ,sklepom l!0Z8mykJUlYw z p~,odu .'~J~'
~a I ~ rado§c11ł ~yślał,. że do.iYJe ~bWlh,. w
której s~lep6w nIe b~dZle wc .Le,. aOl kupuJIl'
cy~h .a~\ bal1~at7.y, że przYJdzle cb~lla, w
kt6rel nle..będzle adwokal6w a po wSpllOlałych
gmachacb 'rempIe rozlegać sjE; ty)kQ b~zie
glos uczllcej si~ dziatwy. OaobiAcie nie
miał był U1gdy zatllrgów z prawnikami
niemniej prze~o prll8n'łl ~ł dU9~ z~
głady adwo~ackiego narodu, ł
,
Wieczorem miał wypow·elhi8Ć IllOWO na
me~t)'ngu; terllz talowa!, że /li" zaprosił
oail. pani~1) ~ildred. Pogardza I "prawdzil!
koblet8.1lll, pOjmował Jednak, że d'wie mlo·
<;fe i ładne Illi. zwerbowalyb; wjell! nowych
członk6w. Z~o)pa i oawazna 1/111/ może

być jakiiajpoiyt.e~zfliej8Zym ~adere;'.

- UslyszałY~~le, :- odezwał sit Klau·
dyuSl - l'yZl)llnJ~ "'lary Sama.
~ OstatecznIe - . rzekła WiołęŁta,UlOle\ll 8zyĆ.

(P. r, 1&.).
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.. ,.1..,.11.
PI ... oi.a 166-177, Ol
Około godai~y 7
wieczorem wybuchnlłł ,Londynu, Parył& i Wiednia. CeleIII tej aier. BerU
L. A. 5 re., J. John JOrs., bracia.Behmie·
lli'.!. n lit
. 166
Z lo ' - as,.a
u f
grDacie p. podróa milionera.
y6 jelrobr
, J.
.
BO., H."5'· Ó
.ter. 114, n. li!. gr. 121.
Spali/a si~ stodola ze zbożem' nie sill ze stosunkami r6żnyoh "aDk
i Lo.d,o, 8 sior(lllle. Cuk.er Ju. ~ 1'""" lS'/"
A. Starko ) 5
Leon Allart 100 n.,
apokojnie; oDki.. l""",kllW" /-/lVI; ~'Fe
i ob6rka, z kt6rej finansist6w europejskich, u których
I
9 ttlr,łlN. !ipr_~woy.tł.łlł'" pdC" . Lkow ...
w po r~ yprowadzić dwie sztoki derbilt pragnie umi~cić cześć swoich 01· P...Liv.,,"1
11 n. 50
- razem 228 rs. l"
,p........ I"J o"rót fO,OOO l...,. otall. 0.ie,,/,1
n e IDOtoa by. brzlm ich kapitałów.
Ogółem wyslallO na ,~ce :T. W. p. bydła. W obu
d WOJ' 6,000 bót
>t Boidzil( zielony pac~n.cy. C, Groną- Liv.,,..1 S It.rp." •. Kpraw07.tlanie KO{U\OWP. Ohrót
rnl\tora piotrkowskiegq 1067 rs. J5 k. ło sprawdzić przyczyn,
J ,0011 hel.
(-) Gościnne przeddawieai Irt7sl.6w
I a111, ągr oik w ksi~ztwio Lippe - De.i- 10,Ołkll",l, o lellO ... J I e' "l '11' Wf
1''!a.,.6IklUl.ik<. .Vaksi..ou.
Spokojoje. AmorykaJioka, br..,lijaka, Bro..,h i
Smeiko.Zapolskiej, B. Leszc y6skrego i St. lI1d1d, otnym ł w 1881 r. z siewu gQMzlk Tillney8)IJ
nilej. AUddUnJl .mer,kań.u. ••
(-) Jeszcze o przeniesieaiu guberni ~o lo- Trapszy, odb~dzie si~ w teatrze Wikwril\ zielony., Powtarzajllc jego rozll\na~ani~ ,itr. tJilłl", J/ ..olp.liar.
lf'rL 6'
na wrz. - - ,
dz!. W Nr iS petersburskiego "Kraju" thji dnia 6 sierpl ;11, a nie 13 sierpnia, jak I c0J"0<7llle, wpr~d"e będzie G. w /ilO~rioŚCl na wn. pa!.
6 lIP"
pomill,2IIJZoll o kllr.~pęll',oÓJQ z Pio'rkowa, to ogłosiliślBY przed kilku dniami. Pomył. ~ przedawać t~ nowość. Go~dzik ten, jl\ko ot. Ii 'l",
kl6ra z.j ... ,jlł
\l Uislorra I!l'ZeD'esit!nia ~o. 2asz
,. wioy urd.dzaj:lcegu przedsta- przeciwstawieoie r610m i georginIom zle·
New-Y4rk,
I••
~I/, .
rqda gubebJlalbego do Dcłal, traktoj~ wl~nie, który piszqc afisz nl\ f,ód.~, myślał ,Ionym, cechuje sill jasull barw,.. Tentena
~ kwestYIl jako. bajko, obliczonIl na obni- widocznie o Ciochoci ku, dok"d artyści grodnik otrzy",'" gottlzik hrudno - lIiebies- Nr. 7 low ordi .. ry na wrr;. 1
Hl"', 4 IIIr,.I.. Goott .,...",el!&atoe D' 'lOn.
żenie UA mi.taka(1 lor Piatrjcowie. Nie wyhieraJ,. si~ 7. Łodzi. Oczywiście, w afi- ' kiego koloru, II spodziowa si~ za lat parll 108,76,
n. pat. JOUiI, D' liat. 106.00, D' gr.
lot,·., mać i czysto· niebiosk" bllrwll.
w tej chwili w zasadoiczo~ć o· szacb pomylka zost a. sprostowJln'l.
lQ6.oo, n••t. 106.00, n& It. J06.60, n. mr. 107.00.
sta znej decyzyi, która Dluem
Prz ~dstawienie dzisiejsze w t~atrze Wi(~Ogrodnik poiakiO).
ł!pokojoie.
•
.._-po lliejakim
z
iltory ki d ill.z trzech ntwor6w jednosproe ujemy
~ kty.
aktowych, jako to "Akrobata," -- "M".
twierdzi, że z chwilll reformy s/idownict a pieezcaony," _ "Bida kamelia; u opr6ąz
Z dm, , Z d.i. 6
,
r.6dz d hl ttie wiedzieć tego odegra p. t. Trapszo scenę humory.
GI.,d. WlrszlwlkL
te si~ jej be1.warnn- styciną "Mucha" z reperluąrza Ooquelina.
Petersburg, 4 sierpnia (Ag. póło.). Z {.
Z, kno.koi,oom lierd!.
trybunał
n!I:~~, Kpo;:sS!it Dotycbczasowy rezult t sprzedały biletów nicyatywy tutejnego słowiańskiego dobroZł ••• ,łI~ _ oro
....
pozwala przypuszczać, że -artyści nie pOŻIl..
I'
I
-/
tei ona i o· Iuj,. wyciecz
. k'I BwrJ. d0 .....
... 0 d Zl..
czy noego towarzystwa dzi~ w kazańskim
er III
r. • . . . G6
.•'·olrni<e; J'~t
~
.oDd,,,
I;. . . . . 11
nawet przedmiotem troskUw)'cb sta(_) Dziś W teatrze leill,",
IOho.ne
odprawiolle nabożellstwo za- :: Paryf."
r. . . • .
9086
rali towarzystwa przemysłowego, a ponie- wion,. b~dzie po raz drugi komedya K. lobne za M. N. Katkowa; dziś takie po-I n Wi.d.6 II 100 d_ • • • • 00.76
wili korespondeot widocznie nie laskaw na Zalewskiego "MaHeń two Aprel.· Jeżeli dobno naboże6etwo odprawia gmillJL iydoZł ,api." ,a"I. . ."
.Dziennik", wiec go objaśnimy ak/id mnie- pogodl\ posłuiy, w takim razie teatr nieLiIIlJ / •• wid. lIr. Pol.. . . . !IS U
!ts Olana pretensya ł:.odzi pows.t ala. Jeszcze ZIlWO d'
,. I
I .
wska 1" synag'odze. Z Niżnego, Kalug; i L'-'
ROlI. 1'01. Wle~ooni. . . . . !l'J 21
ł!l26
JlIe u~( zio przel>e Dlony.
,,- Z·
"
.
r
reformy slldowni.
iU/ly"h ",iast odebrano telegramy o odprB' ,-,..-.••• m. ' olU r.
. 101 80 l III 16

Poi! .

I

m.

o-

TFLEGRAMY.

f.
u.

•

ctwa, gdy
pod wzglodem adminiat~a.
cyjDym..1
lIaląiA(ła do Wanza1f',
Inleszkaftcy
starali si\l i uzyskali w
~a8lldzie (w roko 1875), Najwyine zezwolenie na otwarcie w Łodzi tryboDl\łu handlowegG.. Jakie koleje. przechodziła ta inItytocya, dotychczas z upragnieniem przez
miasw oczekiwana powtarsać nie bQdziey.
{~stĄie., wszaaAl tego projektu nie Jes niemoźhwem i nastąpić mote niezaleinie od przeniesionia guberni do
Łodzi. SIUB;OOŚĆ tego qdania mieszkań·
c6" Łodzi, uznan,- wi'Jc &ostala przez
Wjadz~ Najwyhzll i p6fniej przez naczel·
ne władze kraju. Prawd Ił jest, że' U$tano·
ienie tej niezb~dnej instytucyi dla Łodzi.
• atrafia na poważne przeszkody finansowo,
kt6re bodaj, czy z czaae\ll ni b~q, pokoaane.
•
Błednem też jest
korespon.
deota., ja.ko~
gll.berni do
Łodzi zajęli sill
tentaci ł6dzcy, celem uniłi:nf~eia lroezt6 na trybunał handlowy.
Jeszcze przed nowym podziałem adminietracyjnym. zwracał si~ rz,.d z lzap)'taniem
do przemyslo. ców, ezybr oie było stoso·
"nem siedlie_a "ła~ gnbemialnycb ustanowić w f,ódzl. Obawiano si~ w6wczas
drożfIn, Oliwa6 i środków ły,1fności; objawlono życzenie pozostania miasteczkiem
powiawwem.
Nie należy przytem
ŻQ to
było ~o
temu l to
Inogla rzeczywi'cie mniej potrzebować i guberni i 8/ldów. Dziś sill atosunki zmieniły; mieszka6c, prolE\ o prv\l'lieaienie sie·
dliska władz do Łodzi i pos ~pujll bardzo
rl.lznmnie. Mimo sy~patyj, jaJcie mamy
dla starożytnego trybunalskiego grodn, nie
",,-(Itellny aie uznnć, że
za adły, "goDa
l'IIehllw
i

K RONrK.A
KRA J OW A I l A GR AN ~ C l N ".

- Slkoły realne. .Kraj" dowiaduje się,
ił. w niezmierni .. ważnej din krnju naszego
nowej ustawie szkól ~ealnych, projektowane
sl\ cztery nast~pno kategorye według sposo~u utrzym~D1n, l) sak ły,
1 y" ne
wył'lcznie nB koszt skarbu; 2) n", kos~
skarbu z subwency" prywatną; 3) culkowicie na koszt gmin, ziemstw, staoów l 4}
wyłączuie z funduszów prywatnycb. Jeżeli
pl'ywntne szkoły real De (kat, 4) zeohCll< si.1J
zastosować do nowej ustawy w zupelllośol,
to nauczyciele szk6ł tych ~Il mogli ko·
rzystać z praw i przywilej6w służby nil
równi z nauczycielami szk61 realnyoh r%l}:
dowych. W przeciwnJm razie , ~~~ 1y pryw tne podp/łgane h~dlł pod og6l\l,)' rjIfJula.
."in, dla nicb dolychetas obowill'Wjllcy.
- l literatury. Zy(ślllunt KarZ"Oto8ki lIa·
pisnt oow,. J.1owiMć hlstoryczn'l p. t. "Olbraćhtowi rycerze." Druk tegl) utworn
rozpo lęła "Gazeta lwowska."
Nakładem redukcyi "Kraju" pojawilu si~
• druku IlrOtzurka Klejbo.rn: "Co 7.llazaćmienie ałoilca?~
- Przekłady z ,01"'110_ Dwie powieści
Elizy Orzeszkowej .M,,'ta" i "Zgubione
dusll8, ~ wysdy w niemieckich tł6macze·
aiaoh'"r.ler.sza pod tytulem oEin Frauen.
~bikllll," a druga "Verlorene Seelen,"
aru!riem i nakładem 8. Schottlii.ndera we

m

ts,

Wrocławiu.

wionycll tam aaboteńslwach żałobrt)'ch za
M. N. Katko B.
I$łnlla, 4 sierpnia (Ag. p6ln.). Gl6wnodowódz.L. y wOJ·s mi emira .Holam • HaJ'der
'I"
han i Siicand
han cofn'Jli si~ z citll
podwladnlł im arUJI,. do Kelatu i Gilzaju.
Ruch ten IlOClJtuj, tu za oznakI), ze wodzowie emira nie czujll si~ na siłach do
a. ul
.
Zlała a przecIw powstańcom " 9 t'ł'aJ"tem
Plllu.
Wied8li, 4 siel'pnia (Agon. p6lu.). Kli/)tll kohurski ,eszcze nio WYjechał do Bbl.
garli. PoF.eat/J1 także. i Naozewiez l za.
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l":,L, ~~I. !II. ~ar... ~r li
~ -"
"
III
t.~r lI.t. IS: !..,<ld Ili:r. l~
.."..
I'
II

.

1::&:60

.
.

ilU.)

"

GilId. B,rlU\lkL
lIanku,,~ o-oo,lllii • ..t. •. . .
. "
lO
na d.,.t. •
Wekii. ~. 1.'''''1'0 k . ,
"
ote",,,,,'1Ib'.. ,
:;
/..0",1,.. ~ .'
"
41..
....
Wied..
kro
O,.konto P..,W..tU8
GI.I. 1A1~"IIa.
Wokol. u. l'.I.....1>.r' .
n,ierza zabawić w Wiedniu jeszcze dni kil- DyakOlJlq S%
.
ka. Str:/Ilsky opu'cil Wiedeli 2 h, Dl.
wieczorem,
"
Paryz\ 4 BlerpDit\. Syndykat prasy' iran.
DZIENNA STA TYS rYKA
1I&t~.filłwa ........... w dwo ,
culkiej w syl depetutacy~ z wieficami Da
pogrzeli M. N. Katkowa. Komitet zarzlldZłljlłoy Ugi patryotycznej upoważnił Derouled'a uczestniczyć w pogrzebie. Katkowa
w charakterze repreze.ntanta komitetu.
Berlin, 4 sierpnia. Do oKrenz. Ztg." telegrafujll z Petersburga, że wlrrótce ma
być znacznie podniesione clo od przywozu
wagon6w kołełowych.
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W raraHl katolickiej 2, • ..ulGowi.ie: Jót.ef
Grr.e.iij.~i z KODI anoYł EbertowibL
W o..am OWutleltcłllll Slar...IIo• ..,ch •
z_.rU w du.iQ , .ier.uia
Kat"IiCy tbic.oi do lat 16-ta t.lIluło U, VI wj
Ii.. hie chlopców ro, d.i ......t Oj doroolf"!o I, .. too)
liozbie moicz)~zn-. kobiet 1, lo rni&Qowloiu:

K.tan,na PodiÓrak., lat

:1&.

E"utf.Ucy! djlocf dó lat J6--tu ""IIU"to l, W' łAj
liolbie ohłopL"ó" ., dr.iewaqt.-; t)oroetrob 2, w tej
liQll)ie ą1t;i~ Q 1,
l ... -mian ",i9ie;
Karolaa
Karol Bo
1'i er,

lat SS.

I.t 16-(~ .",.rlo S, .. toj
li •• bie cli.lopOO" 2. d<iowc'4l I, 1!0.....fI.b. - w tej
Slafoz~~o.nl,

OS'l'ATNIE WIAOOM08CI HANDLOWE.

<l,leci do

Jic&bie m~C%JED

-,

kobiet

a Mi.Q. .i

-

Retomta. Komisya przekut tceoia
Berlin 4 sierpnia.
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PiotrkowskA, dom W ·go Weinbuga, vis·l·Tia doulU W'so
Koo8'adta.
948-8-2

Niniejszem mam honor zawiadomić Szopownll Publiczność,
s doiem 1& b. RI. i. I'. otworzyłem W Łed.l. przy rogll

w domu W·go

44-4-3

powrócił

w aptekach i
nptecznych.
934-6-6

Nowe.ro-nyokn

pruy I sMby.

A. A. Iwanoff

WUSZACH.

IUO~no.

składach

D. PillpczyólIki.

OB'D!lB~HIE.

~

BÓL Z~ÓW i

UIlCY8NOWANE BIURO
INFORMACYJNE
dla

DENTYSTA

z LaboratoriulO chemiczoego
"Valetudo"
uśmierza SZlbko

tej podpisany mam zas7.czyt
zawiadomić mieukańców miasta
Łodzi i okolicy, że z dniem 20
!ipCIl (1 sierpnia) r. b. otworzy.
łem przy ulicy Dzielnej (Kole.
jowej) pod Nr. 1378 w domu
p. J. Vogel,

DOSTAW

OONIMIRSKI &

Wata Kokainowa

ulica Zawadzka Nr.
963-2-1

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

w 1'0 yjskim, polskim i niemieckim
j~zyku.

Zawiadamiam
wnych rodziców,
mojej kors Ulik Dl
1887/8 rozpoeznle się
(27 IIpea).
Przełożona' pensy i

Teofila

•

dom, handlowy pierwszej

•

do nabycia 11'0 wSlystkicb
i u autora, na Nowym
w domu Bajbusa.
700-3-3

06'LRB.lMeTCJl, qTO l!l Asryon
887
en. 10 ue. YTpa uo Ue·
yu u.lI nOA'L N.
UpO,l\R08TbCJI
weJ~la kop. ~,uleel!l k. '~:~u.;:e~~ T1Oc;l'll 1I0KoHHaro
!l61-1- "
OOCToo~ee 1131.
ann. H ...p. ope.....
~Be'
",U TOprOB'L B'b 136 py6. 15
rOJ> . .lI0,Ub, 110.1111 21 ABB 1887 r
PSZENICY, OWSA. I
H..... Or .... UPBO'J'. HKy60ocl<il!.
podojmoJ- li;
960-1-1

hu,

lit do -na/lycia

B. 8zwajcera

OB'.bH.BJ1EHIE.

!latallo.. stneleiw
pod dIreken kapelmillrza
Oelsel'L
Poc~telt o godzinie 8.

Łódzkiego

pues

npHHa ... .Ie.I.~ee OllraslIYII",y
RCKOMy COC1'Oll/l\ee 1l8..
)l.JllI TOprOB'L B'L
rop. JIO"'Sb, 21 IIO~1l AUli 1
H. A. Oy,l\. llPBC1·. HKy60BcKill.
969-1-1

Dai. w sobott;
WIELKI

W ka torze drukarni

...~iod •• ni. trdo,,"kiego taka

Q61.aB.III8'rClI, qTO 4 ABrytYra J
e'L 10 qac. yTpa no BUA3ea·/n •
yunt uO",1> N. 1.37, 6y .eT1

lIalnłe.J SZWI!IlII'\CIUIJ "WIllII.

p. t.

Dziennika

OB'.bHBJIEBIE.

W

A.

N

OB'.bIlBJIEB 1E.

171

Losowanie dnia 1 sierpnia 1887 roku.

Wyl08ow8oo I8l'le:

80 100 112 217 216 871 489 761 766 772 fIi11 1080 liS( IV69 1ł72 1866
1627 1683 1681 16SS 1760 17M 11&. 1811 1[.$7 1918 ~060 lllOS ~171
\H6 2606 26'~ lI668 ~1S6 2749 279/ 282S 2·~r.s 2916 2966 2966 SOl! 8066
a3828806 t811 8988 ł~7 (071 (1~2 4114 4176 e'ta 4686 46SO 4886
6~1 6274 6291 6836 6444 6S68 6699 6769 6789 6796 68.0 6967 6020
1601;4 6666 6119 6149 6/64 61G9 6176 GI84 622~ 6906 6817 6807 6&48 8627
67G2 6'1&0 68U8 6864 6~8 7021 70(40 7080 710/, 7/71 7188 721V.
Wyg rał,
~er1a

..

I "

łJ

98
IS

42
489
8011

4

SIM
Sl172

49
78

I

I

m.
600
600
10J0
eGOOO
1000
600

!leli. I li I
8916
'<l~7

6291
6«4
6189
6796

7(

14
86
łO

80

92

drukarni

&C61

~1O

8164
4916

8Ol8

6678

:
m.

1~
600

rooo
600
6110

r

ser,.' f

!II

6164
6780
6"790
7011
7198

49

12

t6

69
S2

I

m.
600
IlOO
1000

CtOO
1000

-

