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BULETYN TYGODNIOWY

WY woza WYROBÓW ŁÓDZKICB
W nbiegłym tygodniu sprawozdawczym ot!
dnia 2~ do 97 sierpnia wlllczuie, wywie·
ziono gł ó wnych wyrobów łódzkich:
l) prz~dzy w komuni
kraj. lt72 pud.
2) "
"do
.. 4,2€9"
3) tkanin w komunikacyi kraj.17,1l3"
4) "
"do 0 0 a~8twa . 42,612"
W poprzednim
tygodpiu od dnin 14
do 20 sierpnia wy\Y6z wynosił:
l) przedzy w komunikacyi kraj. 775 pud.
2) ". " do C~sars~wa '.• 1,778"
3) tkaOln w komunikacyl kraj. 10,940"
4) " . " do Ccsars~~ •. 88,121.,.
ŚredOl wywóz tygodOlowy w reku bu~..
tlłcym do dnia 27 sierpnia:
,
. 1) przędzy
4,675 pudy.
2) tJcanin
30,483"
re<1ni wyw6z tygodniowy w latach po·
przednioh, w, pnecillciu z calego roku (w pu d b)
liC :
przędza
• tkalliny
2,10418,530
IW roku 1881
1882
2,461
I
21 ,160
"" 3883
2,918
23,986
1884
986
27,018 .
"
3,106
27,770"
1885
38.580 .
"" 1886 °,893
~
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IZBY POJEDNAWCZE
W BELGII.
-:0:-

W ,oku zeszłym Belgia zwróciła na si ebie uwage całllj Europy długotrwalomi zamieszkami i zOl.owllmi rolfotnik6w. U p6r
.
·
h Ud'
blorl}cyc
zln.> fW zmowao h f zł arąano, . Jednakże rz"d i parlament musieli zwxócić
uW8g~ na s.mutne vałożonie ludności .roboczej i niezb~dną potrzebA radykalnych re~
t
k h t . l Y •.
d .
~orm w.s oęun ac. ej ud..,O.CI z pr~e Sl~·
blercaml, nil kOOlecznbść IOterwencyl prawodawczej.
Wyznaczono komisy~ dla zbadania całego
. l-t6
. k
. kt
s~ereg? proJe, w,: J~ .-np. p~oJe Y 0SJ:~OIczeOla pracy dZIeCI l ' kobiet, odpowledzialności przedsi~bierc6w ubezpieczania robotnik6w i kIlka
Jeden z takich
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Od •• llin.lel p...",t"'j,.,.h 10 rB•
alŁopaŁ"o douatko"e ogólne 5'/•.

Ogłoszenia prt.Jjllwwane 'ł: w Adroil1ilJtraol' HUSlenoik~"
oraz, " Biurach Ogłoar.eu lla.jobmaua i ł"8lldler. 'II Waraf.IlW18
i " ł,olbi.
JtGkuViKI m\c1otl luue bes suLnebnia-uie bgll, zwraoano•

~w~

w

rego wojnka. kt6ry nigdy w
prochu nie powIłchał, narysowany jest do_1:-..
ł
I
:J . . 4
sadnie i p:zypomina starego sługe Sienkie"Do tiwiatła Rapaokiego. - I,Guti6 drobiazgów" wicza. Gdyby autor obdarzył g) jakim
Jasi"óosJka, jego talent, kierunek, wwry. - Win- sympatycznym rysQm, kt6ryby mu zjednał
cent} Cbełmiński ł jego praoo literackie. ,:L ży. serca czytelnik6w, a kt6rych stary sługa
eia,u .,Alfabet," "Rodzice," "Cerber,u "Dzwowiele ' posiadał, podobielistwo byłoby zupelDek." SkloDDOŚĆ \lo latyry.
niejsz-e.
lC

Gdyby · zaś kto - co się nię zdarza k~aIci lub kołek wyjlłł i uwi~zioną ograszk~ u wolnil, ona rzucilaby SIli na niego,
albo też dopuszczallłcy sil) takiego ozynu,
na miejscn padłby zabity.
.
Słyszeli nI' .,si o tom wsz18cy, słyszał i
Franek, a nawet kiedy Wiejska lekarka
Dnrdzinaj zapakpwała w dziupl~ ograszke
Bomby, zdjt!a straszliwa ciekawość zoba ..
czenia jĄk on" wygll1da.
'
Na t~ ciek~wość nie 1>yło lekarstw II, walczył z nilł chłopak dni par~, powodowany
jakimś strrchem tajemniczym, aż wreszcie
przemogła c\ek~wość. W nocy zakradł si~
do wierzb, stojących nad samą rzeką, wdrnpał sili na jednę z nich driąc caly, poczl1ł
wyjmować szmaty zatykajllc,o dziuple. Gdy
to uskuteozniał, nagle ąoś czarnego wyle.
ciało z krzykiem złowrogim. Była to sowa gnieżdtąca si~ w tem miejscu. Niespodziany ten wylot tak przeraził już ze·
straszonego chłopca, iź puścił utrzymuj,cą
go gałl1ź i wpadł do rzeki, z której dopie.
ro nazajutrz wydobyto jego ciuło.
Ograszka pomściła się rzeczywiście.
Do wdzięoznych takźe obrazk6w ~liczyć
tneba .Karolowe" i "Przysiwkn." Autor
barwnie i bezpretensyonalnie opisał dwie
postacie znpami~tane z lat dziecinnych.
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po ra. I

ogłou6oia

wa w
ie
wya roboLnikami stal
rych
przemysłu collseils de Prud· minister Frere Orban,
niedawno praw&m. Mamy tu na my
Ilommes,
dokładnlJJ kopil1 instytuoyi, głaszane przypuszczenia, że ogólne zebraprJyj~ty przez parlament belgijski projek; istniejl1cej na szerszl1 skalę pod tl1 samI} nia rad pracy przemienić sil) m.oglJJ w ma:
ntworzenia nowej instytucyi izb lJojedhaw- nazwl} w całej Francyi. Jeszoze wi~ej się łe parlamenty dla rozpatrywaOla kwestYj
czych, COlIseit tfarliitrage et IM co/lei/a· zbliża instytucya belgijska dO izb poje- ekonomicznych.
tion.
dnawezych angielskich, utworzonych z ini.
Z teoretyozner;o punktu widzenia nowe
Wodle przepis6w nowego prawa, wo cya~ywy Muodeli i Ruperta Kotlera. Je- prawo belgijskie zasługuje na szczeg6lne
wszystkich ogniskach przomysłu belgijskie- dllakże belgijskie COIIStdts d'arb: "'age et de uznanie jako jeden z ważnych krok6w na
go rz"d dekrotem ustanawia "Rady prze· cO/lfitution wielce się r6żoiIJJ pod wzgl~dom drodze' do uregulowania milldzyklasowyoh
mysłu i praoy·, zadaniem któryoh jest organizacyi od tycb pokrewnyoh im co <lo stosunk6w. Łudzić si~ wszak~e nie można
roztrz"san ie ug61nycb interesów przedsię- ducha i zadań instltucyj. Co p:zedew&zyst- co do doniosłości wpływu nowej instytucyi
bierców i robotników, rozbiór sporó" wy- kiem i na nieszozeście bardzo niekol'zyst- w codziennej praktyce życia. Środek to
niklych z umowy o najem, ornz zapobio. nio odr6żnia rady belgijskie od izb poje- poliatywny tam, gdzie og6ł stosunków ekoganie starciom jednostkowym i zbiot'owym dnawczych angielskich, to ich charakter nomicznych kraju, ostry antagonizm klapomiedzy robotuikami i fabryknntami. Każ· przypadkowy, ich ozasowa działalność, pod- sowy, wypływaj1lcy z z';lstar~alych w';ld
da ralla dzieli si~ ha kilka sekcyj, stosow- czas gdy izby angielskie przedstawiajl} taUl, ustroju społecznego, rOZWIIIZ&OIe zagadOle·
nio do ilo~ci oddzielnyoh gałezi prze mysłu, gilzio je wprowadzono, in9tytucn trwał", nia niezmiernle ulruduia.
każda zaś sekcya tworzy sie z os6b wy_ l slJod, do którego i fabrykant i robotnik w
branycb przez fubrykaot6w i robotników. I każdy m czasie może sig zwrócić i kt6re
SPRA iOZDANIA TARGOWE.
Ilość delegatów r6wnl1 jest dla obu stroIl, I zarazem majl} stałl1 reprezentacyę, co peilu fabrylcantó", tylu i robotników, ' w każ .. : wien krótki okres czasu rozpatruj"cll waaym j odnak razie og61ua ilo~ć delegat6w I ronki płacy roboczej i porzl}dk6w fabrycz·
_
londy.ukG. Sprawo.daoie tygodniplfe (do
nie 1U0że przewyższać 12. J eśli przed s i~- nych. J ośli zadaniem nowyoh rad belgij. dnia 2~ wrześ"ia). N. gield,ie rOt"in~ sig IV
bierc6w w kaMe)' sek ... i zuaiAuJ'e siA nie : skioh J'est zbliżenie przedstawicieli kapita. tygodniu ubieg ł 1m ruch n'poe .", •• " nit ..
- J
J....
y
czasaoh ostatnich, obroty nie były jedosk 'llrielkie.
wieoej nąd połow~ oznaczonej przez pmwo lu i pracy, odwrócenie niewłaściwych Ż,.. Tal,te kuroy w ogóle wtmocnily .iO trocbo i przy
ilrści deJ,egatów, .19 takim razie kaidy fa_"dali z jednej i drugiej strony, obudzenie koócu ok..ywaly etalo.!6. IV polityoo BUl byl? h·
brykant ' już przez to samo uważa si~ za l wzajemnego zaufania i pojmowanie poło. duego wyd.rzeuin, kwreby mogło pobud.ić gIełdo
l
t d •. d w j&kimkolwiek ki6l'Qoko, a pod wzglodem han. ź .
delegata sekcyi. , Wy bory z grona 1'0 b' Otlll,eOlIl rynku, to ce ten z ru no.cllł a dlo,,",n> poloienie ,mieniło siO niewiele, gdy t .,_
k6w odbywajll si~ co trzy lata. Sekcya si~ oslllgnl1Ć przy organizacyi mało zbliża- dt'l0' wJk.,ów rucbn B' drogaob tel.soycb, banzwolywanll bywa przynajmniej 1"I\Z na rok, jl1cej obio klasy, jako pośredniczącej przy d.1 jOlt wiOcej nit .pokojoy. Z punktu 8nan,0·
opr6cz tego stałe biuro rady przomysłu i przypadkowych zetknil)ciach klas tych, naj .. wego .toeunki prr.edeta"iaj, .ig nIeco pomyślolej,
pracy obowinzane
J'est zwoływać naclzwy- czpścieJ'
w chwili powstałego sporu.
gdyż
dyroktorzy ben',u Die podwy'''y'' dy.koDte.
..
li
a w New.Yorku lekretarz .karba. puyuedt s poozujne zebrania sekcyj, jeśli tego wymagaLecz należy zarazem zaznaczyć ~ dwie moo, rYDkowi {'ieniglDemu. Wszy.lko to ......m
j" przedsi~biercy lub robotnicy. W fa- wielkie zalety prawa belgijskiego: przymu,- two,", nie ..,tph ..i. główD' prsy"YDQ nml.~o"a
tach, gdy nieporozumienia pomiędzy fabry- sowość, kt6ra, choć ten wyraz brzmi nie- nej popre"y, kwr~ uwidoczDiła sig w t' iooDla u. biegłym. Uapo8obl6010 na glełdr;Jo bI'o w og6le
lk
kantami i robotuikami grotl} przybmniom sympahycznie, sama tv o jest wstame lap ..., l""••toeanki Die Ułot7.Iy ~ig .i...... ~
charakteru zmowy, sekcye mogił być zwo · rorszer7.y6 t~ poiytecznl}, instytucYII na całll prawidIowo. by mogł, ...badolo ,,"elkie uu!a.".
łane przez gubornatora prowincyi, jeśli dziedziu~ przemysłu, a nastepnie postano. do p..y.dośoi.
. dY s t ronaml' zaID
, ' t ereso- wlenla
. . o og 61 nyc h ze br&OlI\C
. h dla roz trz".. · 26 "z ..giełdy
berlIlIrkiV dODo", pod dniem
za.• u kł ndy pomuil
duia. ~j
N~ gieldoie tboio".ej paDoweI,! dziś
wanemi nie doprowadziły do pojednania, sania kwestyj przemysłu i pracy, otwiera- •• poaobienie bard.. moone, poole"at ".Ie.Ja~n.
protokuły sekcyi ogła.zajl} si~ dla wiado- jł\ce zupelnie nowl1 drog~ dla Ilrzedstawi- .apasy," poto.laj,••. " pooiad~nia roh~ikó!, zmmej·
mości powszeohnej. Najbardziej zasług u- ci.lstwa klasy robotniczej i majl1co szcze...,Iy .ig jDi o"ao,.lO. ProwlDcJa DIł b,.na pr•.
jlJJcym na uwag~ paragrafem nowego pra- g61ne znaozenie w Belgii, gdzie robotnicy Wl8 hdnpgo ud.ialu w Ip ..edaiech terminowych.
.,.. .
b'
··
·
d'"
,
.
co przemawia za tem, że właściciele zio,!,IGl .po.
wa .ie&t ten, który nadaje kr610wj prawo z wysltklem do IJaJą 81~ u zla.u we w.a- dtiew.j~ sig je..c... .tano"o.o podwJżkl cel ?ci
zwołania . na og6lne zebranie wszystkich dzy prawodawczej. Myśl, podobn" do tej .boio DooiOlieule. l'ele .. baQla o 11Ir,i,oora wlrrótczłonk6w l'ady przemysłu i pracy i od- cz~ści prawa belgijskiego, przeprowadzII, oe D~tt?iĆ ~uao.nem .pod"J"~Di~ oe.t '!ohodo·
dania pod ich ' opiniA kwestYJ'. tycz~.cych J"ak wiadomo, austryacki projekt · do prawa ~y.hdrb~y~'l?ch, oadd~J~ ..ec.ywiA,:"e "!Pj pr~w.
61 h ' ·
I 6.
. b h
b t'
h
t
.
aopo o looe.w. De ..ejom rolOlkow Dlemlecklch.
Sl~ o~ nyc ' mtores6w .przemys owe w 1 o IZ a~
ro o OIcz.yo '. ?par y na Jeszcze Pomimo wielkiej .iny w inter...ch, nt.oym.olo .. g
robotOlków. W tym razIe rZl1d wyznacza szerszej komblOaeyl miejscowego samorzIł' do koń.a giełd, bard.. dobre "'pooobi'B" dla
dla udziału w zebraniu specyalnego komi- du -robotniczego z przedstawicielstwem ro- 1>...,.i01, DOto"'D.•) ~'1/'. rn. "rt.e.i· Na • .J "te
sarza i wyplaclt członkom mdy wynagro- botnik6w we władzy prawodawczej całego poo"tl<~"o. wy.wdarł'kD&Cllk real~..oy•.koml~r°od°""
d
' d'
.
k
' u.. Zł'
. d.ie'!ely
rów potulej
D. w~macD"J,oo
roWD1""
.
zenie
zlenne z sum b udż etu prowlncyo..
raJ.
as ugoJe na uwa.I!~,. ż e t en mla·
wielkieJe uknpy
opl,kalaol' miejlco".J.
nalnego.
nOWICle punkt prawa belgIjskiego wywołal
WehaG p e •• t
W","'OIL W ciwa tygoInstytucya izb pojednr wct,Vch nie ~przed- podczlls rozpraw w izbie snrową krytykI) dDia'
,
300 m. olr. "etD,
stawia' wła~ciwie uic
rl
"et-

Z literatury i ' ąztuki.

(Dokoriczenie - patrz Nr. 215).

handlowe i literackie.

Biuro H.eu k o.Y i i A <lrnini",Lrf\o y i

lI.i. Id iohala Areh.

IOW6

a wiorn.o",.

Pisz"c o Jasieńczyku, niepodobna nie
wspomnieć Dygasińskiego bo Sil to widocznie talenty sobie pokrewne. Artyzm także nie jest wybitnlJJ atron", Jasieńczyka,
stoi wi~c onaBdot"d niżej od swego Oli·
strza. :rest to Jednak i ta k J' eszcze stanowis k o bar dzo zaszczytne dla młodego autora, bo niektóre utwory tego mistrza jaIc
np. "W i1k, psy i ludzie" śmiało zaliozoue
być moglJJ do arcydzieł dzisiejszej litera ..
tury.
MarYJln Jasie6czyk powinien jednak staDOWCZO porzucić romantyczne pole, bo po·
mieszczony w zbiorku obrazek .Cztery latkan jest nlljlli~szy pod wzgllldem "arŁości
i czyui wrażenie psychologicznego falazu od
poczlJJtku do końca. Cztery latka to wieczna histol'ya uwiedzenia miejskiej dziewczyny przez panic7.a. "W zielonym gaiku
dzillwcze rwie jagody. Na koniku wronym,
jedzie panicz miody." To jednak dziewcze .zakochało sie w paniczu, z kt6rym nigdy słowa nie przeruówiło, widZllc go tyl .
ko przejeżdżaj"cym, a na końcu biedaczka
marznie pocI jego oknem, ażeby tylko w nie
popatrzeć. Panicz zaś, który o nil1 dbał, jak
zwykle panicz o uwiedzion" dziewozyn\),
IImiera w lut parę z żalu i t~knoty.
Realista przedmiotów podobnych tykać
nie może, bo nie jest wstaniij je upraw-

raczej w ich powody uwierzyć.
podobny m6gł nastlłpić w rzeczy..
.wistości, ale autor opisujlłc go muftiał opuścić jakieś ważne psychologiczne czynniki,
kt6reby go uprawdopodobniły. Natomiast
droga Maryana Jasieńczyka jest wytkni~ta
jasno, niech sie trzyma rzeczy widzianych,
bo patrzeć umie wybornie.
W tyoh dniach zakończył życie w Wi!·
nie Wincenty Chełmiński, kt-6rego zbiorek
prac wierszem i proz" nie dawno ukazał
się w druku pod tytułem "Z życia" a paeudonimem Korwin. Wiersze majlł zakr6j
. k . ~.~.
satyrycznYl nawet po WI~ sze) CZ....,I są czystlł satyr", w której pierwowzorem wido·
cznie był dla autora Rodoć. W obrohie.
niu jednak niema tego kunsztu, bez kt6rego dziś poezya pokazywać sili już miQdzy
ludtmi nie mote. Myśl najldpszą nawet i
najzdrowszlł potrzeba oprawić stosownie i
uczynić podobnll do klejnotu. Asnyk, Konopnicka, Gomulicki popsuli nas pod tym
względem tak bardzo,
iż niedoskonały
wiersz nie może zdobyć sobie prawa obywateistwa i nawet czyta si~ z trudnością.
Obrazki prozą już z tego samego wzglg.
du lepiej si~ "ydają. Najwiokszem i najwiecej wykończonym jest "Dani/o.· Powszednia to znów historya.. Daniło zoaW
wzi~ty do wojska, przy8zła
wiadomoŚĆ o jego śmierci i kochaj lłC8 żona
sprawiła mu żałobne nabożeństwo, opłak:i.
wała szczerze, ale potem poszła za rodEOnego brata mniemanego nieboszczyka.
03tatacznie dziwić jej siO nie maina,
była młoda, m\lŻa opłakała., a DUl rli :tywym nieustannie z drogi u ~pujlł.
Danilo tymczasem, nie domy6lai4c i~
swej śmierci, ~skoił calem sercem do to-

ny, a
.....!
b'
nie pisze, to rzecz ~wycza.J'~a poml,~_ly Iedakami, którzy Ole umlejll myśh swych
wyrażać, sentymentów rozbieraó i dla których napisanie listu cudzemi rękami, st&nowi bardzo cil)żki klopot i wydatek.
Dopiero willc wyałuiywszy naznaC&ODe
lata, wraca st§skniony Daniło do swojej
wioski i zastaje nowlł rodzin~, powstałlł na
gruzach jego własnej. Z rozpaczy idzie
do karczmy, upija sie i marznie na ,niegu pod t,. chat,., 00 jego cba~ b,6 przestała.

Sytuacya zaprawdg dramatyczna, tam
dramatyczniej za, że Diema tu winowajey.
WinowajCll włMciwym jeet
u~owy, stwierdzajlłcy śmierć
n
pioq.
Ale i tutaj sle tało sig pnlP dlrielll a
omyłka jest n:ec&" lucłzk,Tenże sam temat obrobił pru<! laty
prze~licznie FeliCJan F le6slci w powie6ci
"z daleka j zbliska." Kaide u Je4 k
WOlDO wzilłĆ tem t już
1 obrobić go po swojemu.
zwyczaju z b rwU go _tyryczni, pn~
czajłc na końcu wyj Ud z
to li
rych k żda stara li~ owe li n i . IUlopnika n gi~ do wo· b 16w.
Satyra takie
l
obrazków proq, w których all
wa gł6wnie k1a y
rJ kra y
to tala b rw. II ra,
oro w
szcze bl) 4c. wydał kil
rabet, Bodl.iec, Cer
kamy w DJ b t.
•
k"wa~ IaŁyr, i te .MlM
.zbiorku
t '

.z

Ił'
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01 j.dDOłtr~1tDej po 68 8., gom~i i.~niee.j. polskiem za pasportem? .GazeLa lubelslu\" drowie, Soenowcn lnb Granicy. pnytrz}ma. nkoly gmion.j w Nepomncynowie; p. o.
70-7:1 8. 1 tr?Obo "elol 1.... m.ck"J letniej ~ mniema źo tego rodzaju dzierżawy kt6 ni oiezależnie od oddani ich pod
d, na· pierz
kaocelaryi lódzkiej dyrekcyi nao·
~~kO~~ r~oa~~~~\~~ ;;:''::;i~~ ;~~~~ln;:r.~~::~ rych pe~ooAI: opnrLa je t. na fraucya~h. wy· li'chmiast od lbiby na kolei owolnieni kowej, Antoniego A'eU1IIIJlla, p. o. nauczy·
,d.ń • fabryk •• koo ue.esólol.J' ragr,ole,nlch, nosz"cycb polowe roczoeJ tenuty, powlnoy bOd". R01.porz"dzeoia powyż ze wyd ne ciel nkoły gmiooej w Budzi zewie w po.
~a '''gu .toteje<ym . ~brotl III el'gl.l·...~... molo I być do t~poe dlĄ wszystkich bezwglctloit zo tały W kotek odoieBieoia liO Z ""du wiecia łódzkim, ua o uczy~iel szkoly
gminaej w Brenaie, J. MikoJdi'!/IIU, pi •
I po.b.wlooe <>,ir"10'''. B.. ~ pItO..·lo ",.Ii. i zdaje siC fe włndze wyŻsze rozstrzygaj,,· komór celDych.
~~::~~~;:~, kl~:: ;wlr~~e r~k~·J.r.jd:j~oda~~~ ~o·: ce p~ruszo.~" przez powiat icwestye, % de· Z londyńskiego rynku pieni!inego donosi rzem kancelaryi dyrekcyi naukowej.
au·
Q.oi. w truduem poloi'nio, bo w ukupach ok.. u· cyduJq lo'lerdz,co.
.Ecooomi t· pod doiem 24 ym wrzałoia. I czyciel ukoly wiej kiej w Kuwerowie w
i, ."i_.lk, w.tn.mi~tli,,06ó. W.gIo~l"n., wolnr tk ~. 1
Sprawy finaniowe. "Bid. wied." pilZ4, .Nowylo czynoikiem w a onkach pieni~ pow. ła kim, !gOllcy Gtdrirh, przeoiesiool
•.kl'J I .ukleD.olc~OJ Dab,wc, kraJo~1 uebow~Jł co następuje:
Kancelarya kredytow przy ta~cb jelt palt nowienie amerykafukiego zostal do %koły miejlkiej w Pabianl·
"O douó OIIOJOtn,.,
.. kOPI
tygodnl.eh
.. tat, leh o~lRlsteryoon fi"
. doml'1a .. gr: e rs""".a
.. u_upy
I.
bo- uc b .
",konj".no
p"... dni.
D' w
rachonek
fabryk.DlÓw
.naosó w . z!lwln
...L ar bu, k"",rl IwoJe
.
I o~c z oy ch b nkler~w. 10lollter1u01 w Be~h. nów paóstwowych rozcilł.llO,,1 aa czteropro(-) W)bory. Poni~w ż w r. b. upł,wa
ugr.oic7.Dr ob .
C'hmid• . N o tJ .m ~ o ~ g., 26 .....'01 • . Po dlot· 010, Amstcrchnlle I Paryfu, że w kr6tklm centowe.
Krok len cbwilowo prz~aiesie trzecblecie urzodowania czlonków łódzlde"JIlI okre... oir""eol. ' . I .. yt~l. o"14PI" '''k. , czasie wyal. ne będ.io przez Iłlini.tery'. 20 Iknteezn'l pumoc amerykańskiemu rynkowi go dozoru bótaicznego, pruto p. pre:r;ydeat
er'·
N.bard..
JIOO7.\tkud.be
trgodol
oble,lego "lso,o".n.
tar~ okur'
' 1' ó
I ' dl a ZWie
. k
' sum m~·
..
. ,
. %a
..
d podo · ml'uta pod'
slo owol'e
wal jut
u.p•..o~ienlP,
~I lon w VI lOCie
.I%enla
pICOIe.nemo
, zmnle
Wice prawo
aJe d o wI'ado mo'·
.CI, 'e
~
""nJ chmielu targowego oblli!JI, aiO 10 m. i Da· nl.turyum lin.usów u b oklerów ugrani' bi~6Uwo odpływu z ota do Amoryki w cbwi. do pozwoleoi rz"do gubernialnego piotr.
wet .. e.ople dO"~'1 Di. m'?f!lt .~.Ietó pomi...e~.- I cznych, pła c" cych kupony od pożyczek pań . Ii obecnej. Zdaje siQ jedoak, że pomoc kow.kiego, odb~dll siO wybory nowych
oi.: Takt. śre"~I. gal.unkl c m1.lo b.lI~rtao~lri .. stwowych ro yjskich. Wzmiankowane 20 b11lzio tylko chwilo.", by/oby wice b rdzo cz/onków aa miejsce wychodz cych, doia
go l wlrLemberakldgo Ule -mogly opne6 al§ zmł.u,
' Ów J U bl I ze h rano zo tł
'
d, 1
t
19 pb<d'
'k
b
d . . 11 prze d
podeu.
pierw..o"ed o••, oi gl. I"""ukiw.n. 1111'l 10.0
"y w cl'lga
ro- b wunem
lnDlemaOle,.e oper eya le kre·
zl~rol a r. . o go ZUlle
po
d.wniojurer.. ,~.
,tok dowlo.iono ku blP.<! cesn
wplywów celnych w monll- na · FKircbild'.. o unie niebe%piecze6 two polndoiem w synagodze pny ulicy Z cho·
tr lko ioo bel, • poniował v,.!bll? ~.rd .. ", i.lo ! cie złotoj rosyjskiej i zagranicznej, której zwrócenia liO zapotrzebowań ku zap 10m doiej pot! N. 215, dok,.d w termioie po.
kupr6w ob~.b, 1'".10 ""DI chml.lu tar, we,o, do 19-9o b. m. zebralo .i~ do 19,8 milio· złota baoku aogiellkiego. Dlatefo tet nie wyi zym
liQ maj" wszyscy upraw·
podnlUll,
II~ ° 6 "', • ak,po ••0n.ro •• 0I, b.r.
.
--'b wlotno)e
' d
' zcze czy d yreaI·t orzy an_u
, .ole
..
d.o
JlOt,a.nl,
"berowI chmi.1 górski oologn,1 ~6" rn bl 'I: Z be%pl~c~J"c
w t eo '~UBU
aleol. dł'
o g o owaol .
(-) S~dy. Wydział s,du okr~gowego
u.wet 10 m .~yt~i. W l,i,t4Ilt powi~k"rł, .i ł JUŻ obecnie ua 4 1111 I ce prz d terminem byliby postąpili roztropoioj , kot%yltaj'lc
.nowu dowOl1 ; o,l14a .~".d.t Id';. 1•• "'0, . "". oplatO kupon n .tyczniowego od polyczek z przewagi ozy"kanej o d rynkiem pieoio- piotrkowskiego do spraw krymiualuycb od·
nI .p.d.j,. ZuptJDie 1DD1 ohr.. pr... t~WI.~. zagraoicznych mini teryom finaasó w oajle. toym i podoolz"c stopo y,rocentow, tak, bywać będzie po.iedzenia ",dowe w Łodzi
g.
cieli".,
Wl oorow
• które
uUtlmD,,"O
.. zapnecza'pog
IO kom o.LI opo tac II Jego
'
• I. ZWII bl'ć t ut aj' wlOeZ
. 1. - e .I 0'-1'
zlota Za w dOI'ach 3" 4 5 I 6 pa~'d llernl
'
' ka. R ozpa·
p"louki
y e.".cb
b.rd.o
wl .olleh
i p ....
dopodobol. pieJ
beuy
11<'.
pa metaliczny banku je!t tak maly, że trzonych b~dzie og6łem 39 spraw, amia·
OIi"o, d.I... '.Jiki. Iloobh.oł<>'4 togoroe.neSO finon.owy cb.·
...ODD " .ad.,,)eujll. rótni~ pomi~~IJ .. ~.mi
Odnoga kolejowa. Kolej w8ra"aw.ko·wie· .Lombard.street" wpada w slan niepokoju, nowicie:
ohmielo .o.m.itego pocbod ...... Cbml.1 • . S... o deń.ku rozpoczCIa jak donOli Kur cod." skoro tylko grozi jakiŚkolwiek ubytek. , W poniedzialek dnia 3 p8tdziernika od·
I. ~ SpaUo, kontoje d". rUJ irl. co DaJI.p'.tl dudya na lioj~ b~czn. w kier~nkn \opal. Cbwilowe podniesienie .topy proCllolo"ej powiadać 1.0""-: l). Sz. Kifer, pod znrzu·
ehmlel hallert..ulk.t, & niery rAfl tr1e .0 SIG· .
'V •
".
•
I
wu ..
lonl .bmiel .... h Ceor chmiela lego'o...., ni weglll w Ła~1 z.l\~h I Cabrykl. ce~nentu w do 5% byłoby oierównie moiej Hzkodliwem tenl fdsw; 2). O. Jasiliski, oskariony z
go poro"oj, .i~ w ""rokich gr.ai •• oh od 260 do Grodtcu. Nowa 1111la, długoŚCI wIorat 14 dla ioterelów, oit utrzymywanie rynku pie. mocy 2 p. § :'085 kod.; 3) G. Mikołajczyk
280 n,.
IIIC7.yĆ b~dzie kilka fobryk i kopaib. Bu. uiezoego w chronicznym slaoie obawy i nie. , osk. z mocy § 286 kod.; 4) M. A . Eajtel.
--dc.wlI jej ul znll Jell od przed tawieoia pewności. W kaidym razie oie ulega wIłt· , baum, osk. 1. mocy § 940 kod.; 5) A .
przez intet880w .. nych "łAŚcicieli gwarancyi pliwoŚci, że polożenie oie uległo tadnej ' Sura, osk. z mocy § 1681 kod.; 6) K .
Przemyst, Handel i I(omunikacyo. dO"hodów
zmiauie, któraby mogła usprawiedliwić no · 1Szlark, osk. z mocy § 1583 kod .; 7) K .
do pewnej wYloko6<:i.
Kongres kolejowy. W kongresie przedsta. WII zoiżkO stopy procentowej." 'l'arg sre· , Kuokel, osk. z mocy § 1489 kod.; 8) G.
Warszawa. Nowa komora celna. Przed wicieli kolei żelaznycb, odbywaj'lcym li~ w bra okazy wal \V tygodoiu nbleglym słabe Becker, osk. z mocy § 940 kod.; 9). A.
kil koma dn iami nĄ stacyi "Warazawa" ko- Medyoll\n ie, oprócz reprezentanta rZlldn, nsposobienie. Skutkiem §wi"t w Kalkucie AjzeH i O. Junge osk. z mocy p. 2 §
lei żelaznej nadwiślalilkiej, Tozpoczllł czr~' bierze udzial 31 przedata wicieli r6!nych ebni!ooe kuray weksli iodyjskicb, zepcho~. 1484 kod .; 10) E. Ryś, osk. z mocy §§
n oŚci now1 oddzial komory warszawskieJ, towarzystw kolejowych w ROl yi i KrólOltwie Iy ceno sztab lIa 44'/ .. p. Kilka partyi 285 i 286 kod.
dolarów meksykańskicb sprzedano do Chin
We wtorek, doia 4 pafdziernika: 1) O.
do którego od tej daty, z port6w i kOI."Ó~ Polskiom.
I"dowych mog .. być wy8y łaoo bez rewl'y~
Nowe koleje. Mini ateryunl komunikacyj po 43"/. p.
Czupryńs k i, osk. z mocy § 1484 kod .; 2)
towary id lice z zagrauicy, pod plombami .ajQ/o siQ .porz,,!lzoniem wykazu nowych
L. Kuliiiski, osk. z mocy § 285 kod.; 3)
Łódzka.
M. Milsztein , IJs k arżon y o grab i eż ; 4)
i zam kami komór graniczoych. Tym apo, dr6g żolozllycb, hudowa których projekto·
sobem bOdq mogly niegać rewizyi celnoj wanli jest w roku przyszłYII\. PosLanowio·
.D
Adamowicz, osk. o krl\dzież ; 5) E . Roaen·
dopiero w W ariZawie towary id,ce z Mła· no powstrzymać siQ od budowy dr6g na
cweig, osk. z 1II0cy §§ 1699 i 1697 kod.;
kosz t skarbu.
(-) Szczegółowy wykaz przedzy i tkaniu 6) M. i B. Z ajdach, osk. z mocy § 286
wy, Po dw ołoczys k , Odesy i t. p.
Wystaw" lIa8ion. We wtorek zoów za ·
Akcyza. Departameot podatk6w lIi08ta · wywiezionych z Łodzi od doi a 21 do 21 kod.; 7) M. i B. Z ujdacb, osk: z mocy §
kwalifikowani zostali do nagr6d wystawcy Iych poleci ł za rzl)d1.nj'lcym okręgami altcy· sierpnin r. bież.: a) w k o m u n i k ac y i 286 kod.; 8) A. Wolf osk. z mocy p. li
w oddzial e prze mysłowo ·ro /nym, miunowicie zowemi ze brać i przedstawić dane statysty· kra j o w ej: p rz~zy bawo ł nianej 1344, § 287 kod.; 9) M. R osencweig, osk. z mo·
za mqko żyto i" p. H en ryk Romock! z Do· C1.ne, dotyczlIce przekroczer. przcciwl(o U· we lninnej 128, razent 1472 pudy; sZ1r1yo- cy p. 1 § 286 kod.
masze"ic, za mil kli pszenu, to warzystwo skLwie ak cY1.owcj, społnionycb w peryodzie gu i kreasu 3392, tkanin bawelnianych
Wo środ e, dnia 5 paźd z i e roika: l) D.
osad rolnych (dO ili. 0<-16w), p. M i cua ł Po· od 1884 do 18111 r.
3762, barchao u 12 , sukna 466, kort6 w 14, E icboro osk. z mocy p. 3 § 1655, p. 2 §
pow z Z aIJ ł ocls , za "''IcZkO kartoflanIl Ks·
Powi ększenie dochodu skarbu. "Pet. wiod." wyrob6w pończoszniczych 84, cbustek 60, 1653 i p. 3 § 1659 kod.; 2) F. Rybicki,
roi hr. Z amoyski ze Starej Wsi i p. " Ii· donoszij, iż wed /ug obliczenia ministeryum sorwct 23, tkaoi o jed wabnych 3, to warów osk. z 1I10cy § 286; 3) E. Berchoic, oskar·
('hal Popo w, za krocbmal t kartofli p. J ó- finansów, nowo przepisy o skr6conym te r· lokoio,"ycb 9307, razem 171! 3 pud6 w;
io ny o krad zi eż ; 4) W. i A. Jatczak, osk.
b) do C e s a r s t w fi: przodzy bnwelni anej o kradzi eż ; 5) A. S zme/t i F. Bauer, osk.
zef Piasecki z Popkowic. Z a olej rze pa ko· mi oie procesu pedzeoia okowity dostarcz"
wy imako chy rzepakolve warazuwska ole· skarbo wi 5 1/. mi!. rubli po nad zwyk/y do· 3883, wa/n ianej 386, razom 4269 pud6w; O krad zi e ż; 6) A. Krenc, osk. z mocy §§
j arnia parowa, za olej lniany i konopny p. chód z akcyzy .
tho in ba w e ł n i anych 23984, barchanu 563, 271 i 286 kod.; 7) O. Haberman osk. z
.l:'opow z Z ablocia. Z a owoce suszone p. utrzymanie dróg. Obecoe szar warki od gmin boje k 1l24, pł 6 tn a ba w eł nia oego 951, sukoa mocy §§ 271 i 288 kod.; 8) N. Wolkowicz
Julian K ołak o w s ki z Kazimierza·Dolnego na u tr zym~uie dróg maj .. zas llł pić na przy· 264, kortów 11, cb ustek l O, tow arów lo· osk. z mocy § 285 i p. l § 287 kod.' 9)
uad WidII, za owoce cukrowe, koofi tury szłość odJlowied nio opluty. P rojekt tej re· kciowych 16606, razo m 42612 pudów.
B. Sa mec. osk. z mocy p. 2 § 288 kod.
i konserwy p. M. S tenge!. ZII sery pp. formy wkrótce przedsLawionym zostaoie do
l-) Łódzka dyrekcya naukowa za miano·
We czwartek, doi a 6 października: 1)
Popow z Za błocia i p. Waleryan T itow ze zatwierdze oi a wludzy wyhzej .
wałn: wychownliców seminaryu m nauczy' E. Z aj bert i E : M. Berkenwald, osk. li
Smolau.
Za delraudacYł. Z arz'ld kolei warazaw· cielskiego w Łcczy cy, L aureo tego C/jllJ jaJ· mocy !l§ 66 i 68 kod.; 2) J.lguasiak, osk.
Skutki ukazu o poddanych zagranicznych. sko.wiede6skiej i warszawsko.bydgos kiej kOllJlkielf,o i T omasza ZdyMa, nauczyci. la. z \lIocy § 288 kod.; 3) l. Hauyszkiewicz
W jedoym z powint6w gub. lubelskiej wy· wydal do calej s lu żby okólnik, it w razie mi szkól g minnych, pierw81ego w Pias- osk. z mocy p. 1 § 31 usŁ. o karach o. p.
nikłn kwestya, czy propioacyo Da grunlach przytrzyman ia którego z urzcdoi ków lu b · kacb, drugiego zaś w P olewsku; wycbo· s. p. 4) K. Abel i 1. Blum osk. z mocy §
.10ścia.6 skirh może dzierżawić poddany za- oficyalistów z towareUI defraudowany"', I wulioa
se minaryum . oauczy' 1468 kod.;
M. Łukasik i A. Sc!iarman
w Królestwie P ol· pr:zez czło nków
•
cel ' w Aleksa o· I
E. A .
1\1 ' osk. z
994
E. Kurowski i
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Ni e, teraz m 6 w ić mu sz~ . J edoym z mi a ukn~ły
rozleciały
stora , - czy m yśl a leŚ kil!dl o miłośc i?
W. BESANT.
nich jest past or Rand al Smith. Wy znał W alentyna Zl'ozumiała doktora i przeba·
Pastor zarumi eoil s i ~.
I
•
: czyła mu leo wybuch. Co do kot6w, któ.
- M6j zawód oie pozw ala mi o tem Oli to w.czoraj po dlngim oporze. .
Biedny pastol'l J est to rlopra\Vdy r e ~ n a ły oddawna doktora, te oie mogły
loyśleć.
! poj"ć, co mo siAJ otało? Dot,d nie wyrzlł- Nie pr~esadzaj mój kochan,; wiem , człowi e k cichego poŚwi ęce n i a...
fe sz cz up~e środki skazujll CI~ na celibat.
- Drugi z aś ~ przer\Vut - czy pani wie, ' dził im był żadnej krzywdy. Rozwiało sill
t znowu jedno z kocich złudze6.
P;O W l E Ś Ć W D W Ó C H T O ){ A C H. L ecz nie o tem c b cę m6w ić . Powiedz mi, kto jest owym drugim?
dlaczeg-o czl owiek mu si zakoc hać siO choć raz
Spojrzała na niego spokoj nie i zapytała:
-.W aleDtyno - ~dezwala sill LoUy .·rsekła4 s aDllel.klclO
w życiu? Przy wi,za ć siO do jedoej kobiety?
- Pan?
i OpUŚ CISZ oas za tydzle6. Słyszałam twoj"
Ona często oie wie o tem, ani o to dba; po
- Tak j est, cbociaż oie rozumi em dla· ' rozmowQ.
A. MorżkowskieJ.
wi~kszej c zęści jest nic warlq, istot... Przy. czego zakocbałe m si~ w paoi.
Nie lokaj siO, Lotty. Powr6cll wkr6tce.
I CI
- Może to tylko złudze ni e .
tem kawuler lila zawsze wieksz'l 8wobod ~
- Doktór kocba ciO, wszysey cię kood człowi e ka żo n a tego. Nie zukocbam siO _ . Nie, to uczucie rzeczywiste-jak new· cbajq, opr6cz Mel/lOdy. A ja wkrótce wy·
(Dnuzp li'lg - patrz Nr. 216).
przecie w lnil"ej twll'zy - tylko głupcy ralgia i r6wnie trudne do wyJ ecz"nia.. Nie I zdrowi ej~. Ol rozumiem dobrze słowa do.
_ Powiedziałe m to, lecz uczucie może tak p09 tępUj l\ - ani w zgrabn~j kibici. zna m życ ia pani, lecz wicm, jak, jesteś. hora. Gdybym tylko przedtem , mogła
mi eć I>ewo, wartość.
, J estem anatomist.. i cienka figura Die mo· Smith oie żllda odpowiedzi od pani, a ja ujrz eć choć raz jeszcze moj'l Tilly.
_ Mó wiłe ś pan tei, że m~żczyZDa nazy' że moie za c bwycić.
czego mogo si ~ 6pod z i e wać?
- Loty, moje biedne dzieckol
- Że każda kobi eta dumo, być powin.
- Nie placz, Walentyno. Mbte wte.
wa mil ości" cb cć zdobycia 60bie oiewol
- Kocbasz duszO kobiety.
oiry.
- Dusz~? N igdy nie d ojrzałe m jej w pro· na z miłości takich rlwócb ludzi; wszak i idy - gdy ja usu~ - Meleoda pogodzi sill
_ Tak, lecz s, kobiety. dla których sektoryom, nie s/y61.alelO nawet o takiru, w przy~zlości nie odm6wicie mi swojej z tob" przez pallli~ć na moie.
możczy z "i poŚwi eciliby swoj, wolno'ć.
któryby j, gdziekolwiek odoalazł. Wieru, sympatyl?
,
_ PaD gardzisz kobietami.
- Ja mówił e m o miłośc i, nie o sympa·
że eboroby badaoe przez wi edzQ nie pacho.
ROZDZIAŁ Xr;r.
_ To prawda. l paDi gardziłabyś nie· dz, z duszy, której miejsce pobytu jest mi tyi - odparł głucho. - No ternz dowie·
mi, gdybyŚ była lekarzem. SIj, jednak ko· zupełnie oiewiadom e.
dzia/em się z ust. paoi o b m, czego si~
W tymże czasie Meleuda poszła do skle·
biety, któremi oie moina gardzić, którym
Cokolwiek kochał doktór, to cos nosilo domyślałe m; wy d ała ś pani tylko wyrok w pu oddać robot\l; przyodsiln zwykle nowy
chętnie l 'iarowauoby złudze ni e miłoŚci'.
nazw~ WaJeotyuy, mialo
śliczn,. twarz, łagodni ej sz ej formie niż na to może zasłu j ej zapas okolo god~ioy dziewil)tej rano,
_
cierpliwym doktorze. Moi e na· bardzo wymowne oczy i z zaj~ciem zawsze guj\). Chociaż - j eśli męf c~yzna kocha ko· o pierwszej w poludnie naj)ló~oiej. Dnia
dejdzie tw6j d1.ień. Tymczasem, cb oc iaż słu c halo tago, co m ó wił. A 00 mógłby biet~, musi jej to powied zi e ć, chociażby tego jednak wybiła siódma, a Melenda nie
j elte ś egois\'l, dobrze czynisz tym lud ziom, z oi em rozm a wi ać dzień cały z przyjemno· nawet była ksi ęż nicz kll. Sta~o si~.
powróoiła jeszcze. Pó~nyth wieczorem do.
Pod s z edł do lóżkn LoUy.
piero weszła do pokoju' \V ale·ntyny z próź.
przez egoizm - bez w,tpienia.
ści,..
'
- L epie: ci dzisiaj, co? - zapytał cho· nomi rękami.
_ Tymcl8sem dostajo po p61 korony od
Prz e m 6 wił wreszcie. Stało si~ lo Da popacyenta.
cz"tku pafdzi el'nika, na tydzi e ń przed od· rej. - Spała ś w DOCy? Dobrze. Ni edłu·
Wytrzymali moie cały dzie6 - zawo.
go .- skoń czy s i ę choroba.
_ Ciekawa jestem, ile da panu ta biel jazdem "alenyny.
lal8. - Wytrzymali! nie mówcie tego Lot.
- Niema ratunku - rzekł cicho do Wa- ty, .a1e to z jej winy posz/o. Niedbale teraz
dna kobieta, któ", pielognow 81~ś wczornj
Opuści sz nas pani za tydzień?leot!ny. Od chodzę jut.
Wybacz mi sZYJe.
od raoa do czwartej VI oocy.
spytal.
Dokt6r nie miał żed n ej przyczyoy, dla
- Na kró tko, mam nadziejj. Pan co· paDl.
- Cóż to znaczy "wytrzymali moie"? _
- Nie mam nic do przebaczenia, do· spytala Walentyna. - Jakaś ty blada Me·
k t6rej mógłby weso'o n:l IIwiat pa trzeć. dziennie odwiedzi sz L otty, niepralodaż?
leodoJ
Sam przy rz,d zał le k arst wa i o bn os ił je od
- Zrob i ~, co bęrl \l m ógł. Tymczasem prawdy.
rana do wieolora po ulicach H ox too; jadł mU Bz ę pani p o wiedzi eć, ot tak, dla wiado·
- Musialem wyspowiadać się przed I>a·
- ZmeczOntl jestem, oto wszystko i jeść
i 8pał. kiedy mÓl!ł ; oio mi~ł CZ.88U na czy- mo śc i pani, te . po ·.ost~wisz tu dwóch zako- oi" lecz odtlld nie us łyszysz pani odemnie mi si~ chce. Nie chc\) twego chleba.
ani slowa w tym prz~dnlJocie.
tanie I łako, ł Wiedzy. N ie min i to warzy- cbaoych w tobie ludZi.
W moim pokoju jest trocbo herbaty i
Raz jeszcze spojrzal na ni~, uścisn,ł chleba z masłem.
.twa; jedynym jego przyjacielelll byl wie·
- AchJ p oc6ż III i pau to m6wisz.
lebuy Raudd mith, a i z tym sprzecz a ł
- Sil to wprawd zie nic niezDllcZ'lcy lu· podaoll rękc i wyszedłi na zakn;cie scho·
d6w letały dwa koty. Doktór, z pnykro.
.iO nleuetaDuie.
dzie, mieszkańcy H oxtonu.
(D. c. n.),
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Li"" ••• 28 wn.II ... Spra.oadanie poos,lkowe
P. Kostalecka. osk.• mocy § 994 kod.; ' poddaflstwa rosyjskiego. korzystać z ty· ehyba wsp6łcze'oie & zamkoiociem całego
7). R. G lich osk. o o ru zenie u t. trun· tułu obywllteli honorowych.
oarodu irlandzkiego do willziellia. M6wca 1'rayp....... ln' ohrót 10,000 bel; .!.ale. Doi.OD,
dowóo
bel.
- Reforma. ...~owo ti· doo08ZIl, ii mi· zach\jCal słuchaozów do umiarkowaoia, aby Llvlr, ••12S .,.t.I•. 8PT&Wozdanie Ilońnow... Ohr6ł
kowej; 8) . i E. Ro ner. oskarlony o sa·

Inisteryum
d6br pań st wa umiana jeszcze nie dawać policyi sposobno'ci do napadów.
r. b. pneprowad.ió re[orme z8'rz'ldu le· O'Brien wyrazil dalej zaufanie .we do

d nie lekkicb rao; 9) SI<:2. Byctkowski,
osk. o zadanie lekkicb rao; 10) I. Adam.
ski osk. z mocy p. 3 § 1483 kod.; 11) A.
Lewandowaki olk. z moc1 p. l § 1460 ko·
debu.
(-) Przesiedla lit do Cesarstwa aŁały
mieazlcaDiec osady Konstaoty06w w pow.
lódzkim, Karol J o Prei
wraz I ro·
chillll.
(-) L1cyŁacya.
Nowym Rynku, w
dniu 4 patdzieroiko r. b. sprledawane be'
d'l w drodze licytacyi rozmaite rucbomości
jako to szafy, stoł)', kne la i t. p., ,ajlIte
pnez sakwe tratora miejskiego I podatki
u mies.ka6c6w tutajszy b: Karola Krempfa, Julii IDrich i Rndolfa Augusta.
(-) W nowej 'ynagodze przy oliay Spa.
cerowej odbl)dll sili w tym tygodoiu pierw.
ne dwie nroClJystości familijne. mianowicie
w dniu dziliejnym ślub c6rki p. l. Hertza
w 80bot\) zd konlirmacya 8yna p. A. Ba·
rucba.
(-) Plia plaga. Dowiadujemy sill> ie
pies, który pok'lssł onegdaj kain era, pora·
nił Jeszcze dwóch innych ludzi, mianowicie
str6ża z przeciwległego domu A. Dobra·
nickiego, a wczoraj rano syoa krawca A.
Tilla. Sprawdzono, że pies jest własoo·
ści" stróża, pelnilloogo obowillzki w domu
Szykiera przy ulicy Nowomiejskiej. O wy·
padku tym zawiadomiono połic,.~.
(-) Dwie pijaczki doznaly wczoraj roz·
mBitych przygód, w podróży z olicy Kon·
8tantyńowskiej na Zachodoill. BJły to ko·
biety podeszłE! już w wieku, oble naj kom·
pletniej pijaoe. Z poczlltku prowudzily
aifJ pod rece i w pocieszoych balansacb
dostaly si~ na r6g ulicy Zacbodniej. Dolej
pcdr6ż była ucilltliwsZII, rou'lczywszy sili
bo~ :em. lIie mogla trafić jedna do dru·
giej, óa skuwk czego obie po nieja~im
czasie leżaly w rynsztoku pełnym wody,
bo to była wczoraj słota. Dobrzy ludzie
pomogli im odvieść siO, nastIIpnie pijacz.
ki cbciały wsi liśĆ do dorożki. lecz jedna
upadła pod konia, a druga prz, kolacb.
Tłum ludu bawił sili przygodami pijaczek
doŚĆ długo, at wreszcie policya,nt dopom6gł im dostać sili do wlaściwego miejsca
,poczrnku.
(-) Tealr. Towa.rz"stwo p. puchniew·
.kiego. ł -:willCd obecr'e w Piotrkowie. za·
mierza urzlldziĆ wycieczkfJ na trzy przed·
.tawienia 1'0 Łodzi. Przedstawienia te od·
bl)d'l si~ jutro t. j. w pilltek, Bobolll i w
niedziele. w teatrze Victoria lub Thalia co
zależeć będzie od tego. czy p. Texel roz·
pocznie już w tym tygodniu sezon w te ·
atrze Victoria lub nie. 'fowarzystwo p.
Pucbniewskiego przedsta.wi dwie 0Jloretki:
.Błazna dworu· i .Farinelle'~o.·

•

•

KRONrRA
KRAJOWA I ZAGRANICZNA.

"

- Warszawa. Kolumna Z!!.gmunta. Opis
p08l\gu kr61a ZYim\lota III opracowal i
wydał w broszurce oddzieloej p. W lady.
sła .. Koleżak. SIl tutaj zebraoe szczeg6ły
o wzoiesieniu kolumny przez Władysława
~V, zamacl1u na., nill przez Karola Gusta·
wa. o odnowieniu pierwsz~m za czas6w
Augusta III i DIIst~pn'em za ksiostwa war·
~zawakiegot wreszcie skreśloua jest historya
obecoeio jej r&staurowaoia. Okolicznościo·
we to wydawnictwo ozdobione jest siedmiu
rycinami, przedstawiajllcemi pos/ł'g Zygmun.
ta według rysunku z r. 1646. przewiezienie
kolumny z i6r ch\jCi6skich do . Wisły w r.
1643, rusztowanie i ustawianie kolumny w
tymże roku. rusztowanie oslalliaj'lce ko·
lomnę w czasie ostatniej przebudowy. sta·
tut: Zygmuota stojllcll na ziemi i cbwilę
ustawiania posllgu na szczycie kollllUny. w
doi u 6 wrzeŚllia r. b. .
WYiazd". Towarzysz kootrolera paflatwa
seOHtor radca tajny Filipow wyjechal w
ubieglll niedzielo do Petersburga, & proku.
rator izby slldowej rz. r. st. Turan do Pio·
trkowa.
'
Mierzwm8ki honorarynm swe za wystllP
w .Hugonotach· ,przezhaczyI na nast\jpujllce cele:., rs. 200 dla wdowy po 6. p. Ju·
lianie Dobrskim; 111. 200 dla towarzy8twa
opieki nad biednemi matkami i ich dzieć ·
mi. wreszcie resztfJ rs. 360 dla niezamoż.
nych uczniów i studentów.
- Prawa o cudzoziemcach. .N owosti·
donoszll, iż niezależnie od kompletnej re·
wizyi praw o cudzoziemcacb. w sferacb
rZ'ldowych postanowiono zmienić niektóre
artykn.ly t. lX·po o prawI ch stanu. Po·
mit:dzy innemi postanowiono osttttecznie
znieść art. 997, gloszllCY. iż cudzoziemcom
wolno wstępować do służby wojskowej,
zgodoie z istniejfłcemi pod tym wzgledem
postanowieoillmi. Dalej projektuje si~ zmie·
oić art. 998, na mocy którego dzieci cu'
dzoziemców. urodzone w Rosyi i zoajduj'l'
ce sili w slużbie państwowej. korzystajll
z praw poddaoycb naturalnych. Wreszcie
projektuje si~ zmiellić obowi'lzuj'lcy dzisiaj
przepis, dozwalaj'lcy kupcom i fabrykao.
10m zagrallicznym, po przyj~ciu przez nich

w

śn@go w trzeciej cześci lasów .. "do .. yeh Gladstooe'a i narodu angielskieA'o, który.
w Kr61 twie Polskiem. ProjakLuje
si~ podczas wiezienia jego, dał mu wiele do·
mi nowicie now,. pod zia l na 20 leśnio~w, wod6w przycbylnego usposobienia. Nikt
przyczem popraedoi urzedniey, kt6rzy nie nie zdoła powstrzymać jui rosollcego w An·

otrsym li wykada1ceoia specyalnego, zt\stą- glii wsp6czucia dla sprawy irlandzkiej. Mo·
pieni bOdl\ prze. wyc howańc6w io.tytuŁu w~ ,wll zak06czyl O'Brion wezwlłniem do
le'nego w Petersburgu. Liczba wakujllcycb urz'IdzBoia meetyog6w w całe m kraju": ce·
miejsc leśo iczych wyoosi l .
lew polepienia policyi i wojska.
- . Ograniczenia żydów. Do gimnazyum
londyn, 27 września. (Ag. p61.). W hrab·
w Kijowie oa 40 nowych wychown6c6w stwie Cork policya, uzbrojona kijami, na·
przyj to 2·ch żydów. W Symferopolu przy. tarla oa tiUlU ludu. zgromadzony w pewllej
jeto lO.uczniów, miedzy nimi jednego żyda . miejscowości. celem słuobaoia mowy depu·
W akade mii wojen no.medY<:2nej w Peters· towaoego Tannera. Raniono U·rie osób.
burgu liczbO wakans6w dla student6w ty- Wielu policyantów otrzymalo dotkliwe bli.
d6w z 6"/. zmolejszono na rok bieżllcy do zoy od kamieni. kt6re tlum miotał na nich.
aD/Ol tak, że przlj~tyob zostato tylko 4·ch Policyi przybyły fil niedzielll wieczorem po·
stuaelltów, pn:yczem mieli pierwsz6flstwo si/ki z Mitchel1stowo. 'llłum lIapadl mimo
synowie doktorów. Z 10· u żydOw, kt6rzy tego gwałtownie na policYIl po rai drugi
ok06czyli gimoazyum w Eliznbetgradde i wybił okna w domu. gdzie mieszkal Sil'
3-cb tylko przyj~to do uniwersytetów. Ioni dzio. W walce z policYIl pOllioało rany
blldź wyjechali dla study6w za granic~. wiele os6b.
bądź poświ~cili siO nauczycielstwu i rzeBombaj.!.. ~7 wrześllia. (Ag. p.). Tale.
miosłom. - Z Wierzbołowa dODOszll, że gram z Kabulu donosi pod dat'l 116 b. m.
powstał wielki ruch młodych ludzi z RO' iż naczelnik armii zamilldwarskiej, Abdul·
I
syi za graniC\). W ielu żydów udaje sifJ do I Bacb·cbao Birdzindi wraz z ~.OOO ludzi
Heidelberga, Lipska i Zurychu, iuni do opuśoił emira i ukryl sili w zamiarze przy·
Heroa, Paryża i Loodynu. - Pisma ode· Illczenia si~ do Ejuba cbana. Wedlug po·
skie douOSZIł, że wskutek ostatnich rozpo· glosek, zoajduje sifJ on obecoie na pólnocy
rzlldzetl. mnóstwo osób pracujllcych w kan· Beludżystanu. gdzie podobno w d. l~·ym
torach mu siało wyjecbać z Rosyi. Otwo· b. m.• znajdowal sili Ejub chan. Abdllr·
rzyło to wakaosy dla mlodzieży, która rachman·cban zuajduje sili jeszcze w Pa·
uk060zyla szkołfJ bandIowIlI nIe pryncypa· gmooie i jak dooosz'l, czuje sili bardzo
łowie ścill gajll cbrze'oian z zagraoioy. słabym, skutkiem czego oie może powr6.
Radzie pańs ,wa złożooy zostal projekt zmia· cić do Kabulu.
ny ostaw miejskich w punkcio tycz'lcym sifJ
.
udziału żyd6w w zarządzie miast. Obecnie.
SIlD l OKRI;GOWY PIOTRKOWSKI.
jak wiadomo, liczba glosów żydowskich oie Wyciągi z akt wywie8zo11vcń w 6ati 1JOczekal.
możo przechodzić 'I. liczby ogóloej. Pro·
nej aqdu okr~gowego.
jekt proponuje zniżenie tej uormy do po·
840. Prsed rejentem Henrykiem Ciunkiewic&eID.
lowy. Prawa wyborc6w mnjll również uledz
ograniczeniu, tak, że żydzi bOd'l mogli tyl. w 'Waraz.wie, doil 16 (27) atyo,oia4J880 r. && Nr.
68, •• warli ,ule,.y.o p".d6Iabu,: I) fabryk.nt
ko wpływać na wybór żydów.
MO!Z(lk Eianerowio't...Z8.mia8tkały VI .f.,odzi i 2) ni...
pełnoletnia

TELEGRAMY.

pllnoa J!Atera Laja POlEeŁ,." uf,tenoyi ojca swego Szoela Palzet dJ.iałaj,c&, oboJe za·
mieukaLi vr 'VaraEawie. Stosunki maj,Ucowe okr&-
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I
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611.,. oa It. mr. 6 IłU Da mr. I",. ~ y." u kW'.
m'J 6·J.. p.
How·Yorlt.26 .,....1.. lJaweloa G'Io •• N. Or·
loant. 8"/... Ka... (F.ir Rio) 18'/.. dto. Rio
Nr. 7 lo .. ordinuy Dl pd. 11.60, na ,r. 18.10.
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DZIElINA ITAHi TYKł LUDNOSCI.
... inleroy.ie jak n.. tgpoJe: caly mal,tek, ja"tłi,t., A . . ."Le ... doi .. 11 yr"'olt.:
Pelerlburg, 21 wrześ oia (Ag. półn.) Jak· ki katdy • p"yadynb w.p6lmaUonkó.. obaoaia
W,.,.nl "lone~'1 pOliada, ataoowió bodzie właan046 jego wyl,o"llłi
kolwiek dzienniki tutejsze oceniaj" naj. maj~tek zaś dorobkowy, albo lot o.uymaoy •
W .ar.ftl ..... Iollclllol .fiwieższy wypadek na granicy francusko·oie· apa.dku, w da.ne lub wypadklom losowym, .tana- . II.rlukl"rehmiecldej bardzo spokojnie, wskazujll wszak· wić bod";e w.póln. wl.. n04ó obojga • rówoyoh Z•• ,II y doi .. 21 wrseb.ia:
KalonCI' aoiooi do lat l6-to _.arlo I,. Lej
MOAr:olt Eianerowics poliada obecnie
że na niebezpieczeństwo mi~dzyoarodowycb poł o wach.
H,OOO re. gotówki, - EAtera Pussat po,iaa. kapi- liMbie ob opoów '. dai''''&łt-, ~orOlłJQh ., • t.j
zatargów, kt6re tkwi w każdeDl, najdrob. tał 8,000 TS. i 4,000 n. w roohomo'oiach. M. Ei- liar.bie moiol.lJ.o. 8. kobiet-, a ... i ... oo",ioi.:
Kazimierz G.. iora".ki, lat ~, Józef Molr.rsyoki,
niejozem nawet nieporozumieniu na tam· norowie. ~wiadozrl, to maj ,tek Iwej n.naoconej
tejszej granicy. ponieważ stosunki wzajem. otrzymał i że kapitał jrj 8,000 n. wraz so lwami lat ea, Piotr Po.oiak. lat :n.
tO. wlotyl w fabryko wyrob6w papierowyoh
Ew ...... I.', d.iool do lat l6-t....arlo " • (oj
oe pomiędzy Niemcami i FrancY'ł Sl bar· U,OOO
w lJodd.
lio.bi. ohlopuć.. I, d.i.".,..t l; dorool,oh-, • (oj
dzo oaprllżone. .Nowoje wremia· podnosi
liacbia mricJ.yaD -. kobieL-, & _iano.-ieie:
zachowanie siO Francyi, która, mimo wie·
łtaroz"eanl: d.ieoi. do ł.t.t 1M. ałl\U'lo-, .. kJ
OSTATNIE WIADOMOSCI 8!HDLOIE.
trzenia dokoła szpiegów przez władze nieLioubi clllopoów-, da,~.aąt-; dOrolrJeh -, .. ~
Uubie mpol.Jsos -. kobiet - , • raiarw.oie: mieckie, nie dala im żadnelfo do skarg
powodu. Gazeta doradza Niemcom, aby
Berlin. 27 września.. Gielda byla dzi'
wzięły sobie pod tym wzgllldem FrancYIl
WYKAZ OEPESZ
zajęta regulacy'l końcomiesi\jCzn'l. bardziej
ni8dor~%onyoń pru" tuUiulJ #tfUY, ul6za przy~ład.
niż
w
dniach
poprzednich.
Przy
r.gulacyj
Berlin, 27 września (Ag. p6In.) Dyrekgr4{iczlłfl z powodu nie40ktadnydń Gdr"ólll
okazał sili przeważnie nadmiar papierów,
tor petersburskiego baoku dyskontowego
I mnye" prz;ye~yn.
szczei6lni.j
pożyczek
rosyj.kich,
kt6re
Y,rki ... ioa pro.Jor a Wan ....r w. W. - Samea.
&lck, w powrocie z Paryża przybył do
skutkiem
tego
nie
mogly
utrzymać li~ przy Pe,...o", • TIfli.. - Wojsko"y ,-,oo,a N.l·
Berlioa i zatrzyma sili tu przez doi
kureach wczorajszycb. Obroty lIiezaletol p". • E~alerIU,,.la.i, ·-100 ".poki .. Slep'okilka.
ry.ty•• Boyer S!.ara-Bro..iÓłIta lł leI. War...·
od
reiulacyi
pozo~tały w granicah nadzwyRaon, 27 września (Ag. póło.) Szczeg6.
WJ - Kuka aSIerad'·
czaj
ciasnych,
kursy
papier6w
spekulacyj.
Iy autentyczne zabicia fra.ncuakiego podda.
nego oa granicy niemieckiej S'l oastvpuj'ł' nycb nie podlegały znBczlliejszym waha·
LUiU PRZTJEZDNYCH
niom.
Kurs
rubli
obniżył sili oa 179'/•.
ce. W soboto o godzinie 11'/. zrana czte·
Sotel Yle&orla. L. "iko"i....i • Mookwy,
Przy
końcu wzmocoiło sili usposobienie dla
Sierad"ki s Waruaw1. N. D&ui.low s Kli ....ł·
rech myśliwycb w towarzystwie dojeżdża·
papierów
rosyjskich.
Przy
zamklliociu
iieł· 1"'1.. M. Mioloajlo,", I Dmitro... N. Gutow I
cz6w szlo za śladem zwierzyny Pl) tery to·
a
ryum francuakiem w odlAgło'ci siedmiu dy notowano ruble po 180,60. Na iiełdzijl Dmitrow •
Hotel . . . te ••••• M. Loo..,uleia • Ii...
metr6w od graoicy. Nagle rozległy sili zbożowej podDiesioDo 1I0towania pllellicy .k"1.
J. Sto .... I hli~oI.jo ... a Polak I MiDo....
trzy wystrzały z terytoryum oiemieckiego; o 1'/. m. a notowania żyta o 1/. m.
K. Schmid. I W.n .... y. ,g Tor ... I 4Itwil(t&....
dane one były przez człowieka, nkrywaj,· WI.deft 26 .,..lola. \'\',.... banko p.ÓłtW. I
cego sili za drzewem w odleglości 80 me. dnia 28 wr .. śoi. (w tY'i4oaoh ..ld.nó.). Noty •
ROZKUD JAZDY roclUów
tr6w od uranicy. Pierwszy strzal chybiI, obiegu 369,600 (puyb. 2,(00); up.' m.!.aliOSDY'"
"
arebr.. IU,sao (obylo 100), w d ... i. 84.100
od dni& l (13) maja r. b.
od drugiego poległ dojeźdiacz Brigoon, (boz zmiany); ....IaJ. plato. w .locie 16,400 (boi
trzeci ranit cifJżko myśliwego Vangenne'a.I ,miaoy); portf.1 U4~ f!-r"b. 8,7(0); lombard,
GODZINY
• T...-&4
wychowaflca saulllurskiej 8zkoły wojskowej. 29,800 (pnyb. 800); pozyo. , .. hypoleko.wano94,400
•• ch ••,,:
. . . .
(proyb. 200) ' Iioty suta....e w ob,.go 91700
Władze niemIeckie ~rzl~naJIl, ~e ~yst!za' l (proy9. 600):
'
Iy dane byly przez zolnlelza niemieckIego
Bo.Un, 27 "rzlłol.. lJiI.lI banko r"",J.klego .10 prs,ohO<h,
Kohsuek. •
Kauffmana. kt6ry dodany był do pomocy UIO.SO ; f'/. li.t, ... t."o. 66.10, (0/, liftI lik ... i,t.
n Sk.:ieTni...no •
strażnikom lehym dla pilnowaoia lasu O"/"e 60.76. 6") poiyo~\:& ".ohodoia II .... 6ł.80,
łł W anr.a:." 1
•
przed klusownikami. KaufIma.n twierdzi l., .m,ay' 64.60, lo'!, l'O.,o.h ,1880 r. 110.60, 6". " Alaua.nuro".
.
1'1
l
k
' U1Lr t.".L&wne rU'nlkle 98.20, kupony ,,,,,In,, S~l.60, u Cieo.hooia.ka .
że zaDlm wystrze I. wezwa
trzy rotnym 6'/ potYD.k. o'omio .. a. IM6ł roku 162.76, toLk,,' ,
Pioł.rkow.
.
okrzykiem myśliwych do ust'łpienia. qdzit 18~6 r. HO.eo; .ko,. h.nk. h.ndlo ...go 18.26, dy· ,t" C,,~,
.
bowiem • . że zoajduj" si~ na terytoryum .kouto ...go 64.60, d,. 101. • arll. .. ied. 283.60, a.· " Gr&.o.ioy o"J
• •
niemieckiem. Myśliwi utrzymujll iż żadlle. oy •. lcredyl.u.. &oetr,ao.,. ~I ronto kol.jo.... " Soeno"ca .
.
. ł
1°
'
ro8JJlkR 94..40. 6'/, rent" rcu:,,_ka 107.90, potJa. "To,.uzo."a •
go wezwaDla nie s y.sze I.
k. roo,j.ka ,0Jo ......otrsno 46.10, ,l"koot. B '/,
" Dziu o..
Wiedeń, 27 wrześDła (Ag. półn.). Uwol· prywat". 2 'I. '/•.
,. Radomia .. ..
uienie arcyksi~cia Jana od obowi'lzk6w
Londyn. 27 .rzołnla. Poiyook. rooyja.a • 1875 ,.. Kiela . . .
..
dyWlzyl
. . stOJ,
' Ja
. k r . w···
95 "
k omen dan ta t rzeclej
21 . , II-I
I la . T arg nil p I8.Cll '''I
't
kI et
ź
d
atUa,W I ,
, 1 L..
.
. k
Ut rzymuJłł! w. ZWUłlZ U Z ~m,
e o orsza· go. Puen.ica .'n. i 'lTd. _ _ _ , pdr' i doLra _
ku arcyksl~C1a należał major Laaba. kt6· -, bial. - - - - , ",boro .. a 636--;
ty~
ry wszedl w służbQ ksi\jCia Ferdynanda wyborowa 370-405,. średni. - - - - , .• adli
odcboJ.,
koburskiego. W ogóle utrzymujll że ar. we - - - ; loosm,,,,, 2, '~nod.-:----. ?W1.. 210
a Kol .....\: . .
k'
.
.
I
k
d
d
b'I
k"
-261l,gr)'k.
----o
'''p''
letu,
--o
."now,
cy Slllzę sp~zYJa
ao Y aturze u gar s lej - - o r... p."apo .im. ___ , groch ~Jny __ , "Skieroiewio .
Dnkr. - - - - , r..ola - - - - , .i.mu,alti __ _ "Wu......y •
tego ostatOlego.
londyn. 27 września. Po uwolnieoiu swo. - .- .a kor....: \:.... j'CI..a
j~ .. Alekoaudrowo
.
k
O'B .
dał' d r '
n".noa - - - - - . grye..n. Arub. - - - - - n Ciochooiolr.o .
J~m za aucYIl.
nen u
SIO o. JJI~e· - - _ .a pod. Dow,e.iooo ",,<•• io, 100, iłTt. łt ł'ioŁrkowa •
rlcku, przenocował tll:mże. a w medzlelQ 70, leo.mieuia -, O".. 600, groohu PO"''''" łł Vsorlooho w l •
" OraujeJ. .. ..
zrana powrócił do Mltchellstownu ubocznll - kore,..
.
...
drog" aby oie wpaść w ręC\) policyi. Przy.
Wartzaw.,11 wrzełala. O~o",!.a
..lto,ą po h bu W
k. 9°1
r· Stoa.n.k garDCO do .....d,.
» Tom
wa.
bywszy t u. z.a bra I g I os n.a za k ~zRoym przez .kl.,
. za ...i.Urn kop. 819'-1Ij( sa (arn.
'/._ ,. DIiD
.. .. ..
wladze meetlDgu w okolicy Mltchellstownu 283. S.ynki .. wiadro kop. 881'
ar.,.. łł Rado •• • •
W domu pewnego dzierżawcy, ZI\barykado· kopiujok 270'/.-212 o dod. ~a w,.oh~ 2",) .
"Kielo • • •
wanym na wypadek ataku policyi. O'Brien
BerU•• ~1 wrzołala. ~..n,oa 146-166. Dl .....
oświadczył że meetyng zwolaD)' zostal pat. 1(9'/,. na kw. mal 169'/•. Z,.to 106 - lU, na
•
d, .
.
wrL pat. 109, na gr••t. IIS'/•.
1
w. ~ym cedlu. !lźeb Y bowleśćl .• :edzDlesien~e
Londya,26 .,,,hta. C.k,.". Ja .. lIG proc. I"
IIgl naro owej mog o Y przy)"" o skut"u leni..-.. oolrier bllJ'&ko"y 1\'/.. atole.
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WydawIllotwo 6RBETH ER! i W~LFFA WWarszawie.

Ogłoszenie.
Zapowiedziana w swoim

"

CZYTELNIA

otworzoną

"

zostanie w Niedzielę,
dnia 2-go października r. b.
ismo polityczne, sp.oleczne I literackIe, Istnlejllce od lat
za; Książki wydawane
w
iedziele i Czwartkl od
przeszło llA własność
dziny lO-ej zrana do 1
i
południu w mieszkaniu
i W1Jchodzi codziernae u-ucz(YT'ćm, a w niedziele i lu>iR"ta rano
pod pisanego,

"

GEBETHNERA

Adwokat

p. rzysięgly ,

WOLFFA

wyilawaueulI (ale todzleó uaoa oprk z ~I\ I I I dol
MAły " łAd no
X.pII Qwl;SlntqO .tan it,: pp.

1219- 3 - 1

law ki,
awal

-Aleksander MIUCHOWSKC

.-nrd

powróci

Adwokat
do Łodzi,

"

13, w

I ki, Kadml

o z

rzad ma honor niniejszem podać do og6lnej wiadomości. iż
a mOcy AJWYŻ ZE O zezwolenia z dn ia 26-go Wrze81 6 roku Towarzy two "RO YA l/; w bietą ym roku
hi·j~~~,lwprowadziło ~ zakres swojej działalności nowy dziAł ubezpieczeń, a mianowicie:

OW&I<

law

ad oi.,
i t, p,
n.
oPluni.
I 'I!'"
Odol pratlll1alow()oh.ud lo"l ""mi.......... jobal.. .p ...... O<d.,.i. l 1<01 ramJ

d.iodo:,~&.~r:.:,;r::i \ ~.~~\Q'pi.rw •• "r.~,lny.b
enor

'Ul

pIJ.,.,! po kleh Korjer (J.-

,.",i•••,... " "dtl.k.

Hronlkl tygodniowe Dolc",rl\wl\
ffteraekl e I
oraz r, Ijelooy przygo dne Ił 7.clklej

koncertowy, S toły owalne
niowe, orząchowe i jesionowe i biu
O
kil oraz k ę.nnpkn wyplatana u,
~ Zl\pi8n,,,cy 1iI1~ od 1-"'0 pAidz1c rlll
,1'7JY
wy GreUlich, Ullca Zachod m NrlpOczlltek POWICHcł D.~ Z p ŁI.'l T
(E. __
domu, 38,
-]212-3-3
Cena prenumeracyJna " KURJERA CODZIENNEGO"
ni ten dzi ennik "AJ t/U l
m z pl8m pOh,kJch Qw.
•
"'Jo i bowiem:
firmy Singera, duia, w
30
ollonn.ui.m do dum. kop, (3),
st.llo ie, jest do przedania.
I w
I.... "ie $ pr.",lk, pocoto .. ,:
mość u urz~doika poczty, p,
1'6'ro.. "ie n, "- kor, 30, kwartalui. Tł , 3 kop, 23, m, i~e.u,.
Jek,
- I 213-3-3
kUl', 73,

es awa

rus

UBEZPIECZENIA TRANSPORTÓW
r Z e c Z n y c h, I ą d o w y c h i m o r s k i c h,

"

Łod -

dl
.
_
Ajentem Towarzy twa w mie Cle
ZI
a przYJmowama poubezpieczeli zamianowany z tał pan
-

w końcuB Iwrześnia
rozpocznie druk powieści
ł
P a L A L K A"

Fortepian

ru l.

Flllpo
J oko w

.::.:....~---:---~-:---

udzi ela Adwokat
slczy tiBki, Nowy-Rynek, dOili KIInd6ski ego Nr 239_ 1~17-3- 2
Do sprzedan ia :

13.
,

l a rz~sz ~ ,

1ł'

- 3 -1

Wiadolll{)ści

or ka,

,

Z BElPŁATNEMI DODATKAMI PORANNEMI

Blnfl Hole,

21 6

Mikołaj Rosenblułll;.

'

Maszyna do szycia

Redakcya i Administracya W Warszawie, róg Krakowskiego-Przedmieścia i Trębackiej (Stara poczta).

Powołując

s ię

na powyższe, mam zaszczyt donieść, iż
wszelkie nbezpieczellia transportowe, podług taryf
obliczonych , z czem polecam się względom pp. flibryi kupców,

Mikołaj Rosenblum,
Wschodnia Xe 476, dom W-go Siemionowa,
__ Knntor otwarty od godzillY 9 do 12 l od 2 do 6.
- 1208-12-2-

- jlJ l -8 - 9-

N"d.ze,fł

tra08port

Wide ce, Łyżki , Łyieczki, Kosze, Cukiernice, Li cbt~rz~,
i t. p" Jlodług najświeiszych modeli. Wi~ksze znm6wteOla
pl'zyjmuj" si',l i "1konywkj l\ w jak onjkl'6t8zY fl1 czasie,
Obok tego filiĄ poleca sw6j bogato asortowoDy _Agl\zyn wyrobóu platerowanych po cenach fabry cznycb, HaDdlujqcym u.tępuJQ 8i9 rabnt.
-1069- 10-7
Cenniki na żl! danie bezpłatnie

oiu na imil!
wydany w
Kowii1skieJ, zaginl)ł. U
laskowego I\I!JIIszQt o
takO.ve
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Mam zaszczyt zawiadomić SzaDowną, Publiczność, ii Da nadchodzł}cy sezon zaopS\trzy łelll swój skł .. d w najmodDiejsze
materyały Da jesie6 i zim~,

w Łodzi Plotrkoluka, dom Hcbclblera.

Wydaje codziennie od godziny
12 do S po południu ' restauracya pod 6rm/l- "Wilhelm", przy
uli cy Dz~e lu ej ( Kolejowej) drugi dom od sklepu OrJOW8,
lIa-25

ł'

KRAWIEO MIiZKI
uJlea Zawadzka Nr. «O w domu W-go UOlligstoeka.

i Bracia BUCH

po 30 kop.

a

Spółka

Do filii NORBLIN i

OBIADY WYBORNE

Ch. WUTKE

,

Po 150 rubli, ,
lilii 20023 06S 1~4 808 S30 666 60ł 676 68lr'192 2100!l 488 476 690 ,Ol 718
18~! 046 990 ~2080 J46 164 261 ~70 ,864 416 616 823 884 28142 277 464 4~6 .16
li 887 896 929 24004 066099102 169 193 205 68U 6Uj &76 774 782 904 99825011
071 099 166 446 6.0 646 784 796 801 26067 108 191 887 720 21r.07 OlS 119
816 890 469 1,01 180 791 Q32 969 28145 207 209 214 400' 426 661 6S5 6M 8'71
~16 123 228 6S8 5ba 684 726 791 804 97~ 80006 ~60 329 882 418 6~9 6'6
1664 ~98 656 864 86B 907 922 9ts 960 81004 006 016 lBł 164 870 610 6'l4,6ąl 68a
714 726 78' 826 866 912 U49 82098 lOS ~15 269 292 827 467 4&8 614 686 691
7BO 86S 882 08838800' 481 628 664 858 998 Ś4118 SaO 682 678 ' 881 760 880 86034
469484 728 76S 812 91186/47 164 al6 66~706 791798 649 906 978 '37002 221
6 427 673 65S 166 873 891 909 976 97g 88047 G1S 162 208 266 301 627 676 604
1~27 661 734 840 971 3~"~ /16 125 151 156 22~ 272 861 6~ 6GB 684 768. 768 969
40025 I n 228 822 82ł ~41 661 66' 726 7ó9 866 UI6 974 989 41160 626 689
1706 810 886 966 4~OO6 ~!II S8~ 420 466 ~78 696 no 799 8~6 911 968 965 48< '36
117 224 24& 480 789 762 810 978 981 44096 086 298 8/7 680 654 6·76 686 872
I.ii 4612J ~77 299 86S 617 698 789 789 796 93~ 981 986 4506212'2 S82 489 ' 872
41e44 072 J25 171 227 281 2 ~6 89S 426 481 47~ 686 7S8 760 78~ 483g8 4~ 494
662 740 841 9" 48048 171 212 377 .488 607 676 694 60S 606610 746 969 ólJ162
1504 862 419 663 761 80J 889 61246 740 742 768 78B 862 52233 269 284 305 44G
782 87i usa 68000 028 081 087 127 224 266 487 490 661 688 611 766 J8B 967
1640 11619821 8 287 3~2 60S 700 829 90387067 082 167279 ' 20 614 ~18' 8'6
88000 147 Ió!' 116 21ij 372 461 491 663 678 811 831 864 80060 226 26:1 46~
61
1 6 668 669 749 79$ 524 901 7 81S 402 666 781 889 920 9ó3 91118 170 194 260
808 521 866 467 469 618 672 7S4 92018 4S0 616 597 686 ~9~ 784 971 93064
I~'~ 167 3ł' S75 899 413 566 668 711 849 9~016 038 087 117 199 403 466 676 622
1806 S19 866 860 99316108226 SIl 414 49S 690 641 776 &19 828 88694796001
187 166 LU 640 699 707 744 798 800 807 848 910 976 97014 OSg 26a 266 600
1028 680 1BO 836 896 915 934 98014 2(0 242 825 404 462 682 677 789 &04 847 866
10 9~44 869 480 667 611 612 618 769 836 966, ,
. ,
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1t 1j8 168 218 386 3~7 758 767 888 846 923967 194008 060 , 422 424. 868 92!
Inl,006óOI4 682 838 874 106004 006 ~ 6S .80 444 683 69& 118 721 729 782 7$8 798 849
I~
9~6 10700, 044 182 186 247 848 S74 479 712'64 108007 i83 6SO 668 16~ 983
109062 166 269 292 446 492 627 704 108 11004.8 09~ 2i2 29~ 295 369 862 417 618
702712 ,23 895 967 1!1018 08S 111 181 233 ~86 288 728 781 966 112116
11321~ 298 S39 847 862 462 495 674 69S ,697 711 7S8 798 841 949 114048 0'6
134016 068 2(6 2ł8 137981 960 140746 779 926 952 141021 108 l88 196 287 898,
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