Dnia 27 W rześrna.
CENA

d. 15 (27)

Września

J)ZU~NNIn:A:

póINC)lnię.,.,

li wliit.til1ri!'L

'.~

• ~

WcKrólilslwie "j
o',

.Ta~y·'22 k.,.

.'

"

z.Il.

;5,:r9.Zy~Ił.k., ,v.!l. (; '';'~~J

4 11:, za k!l.7,dy raz
,Nekrologi: z~kazt1l' wier:~z12 kop.
Reklamy:, zak-lloil1r ,\CitU;ąz lG kop,
stałe S' wierBt~)"ivtl, ~glo8zen~ . .ądrp..8o

.r.s.. 12,k.-

•

• •

zll,jełO-

~8 kna;;wi\}cej rAą.j' po

Ce"sar'słWie:

•

l'óh;oeiilie; ....._ .

,wiersz. 'petitem ,lub'

' "
:lwy/Cte, ogtoszenia:i" zą, L ra}<,:7, JoP~
,zji: ~h'MS' HL k.. , MB 'Tfiv.r .1,8 k., za "

". 4.'lS' '50
" 2.k•. 50

•

1884 r.

{$NA. OGŁOSZEŃ:
'~ :j.~en
;ńfle jSc:e::l

r9;-"9- k. -

ltoC1.nie "

ROC2;nię

SOBOTA.

6- J~1 00

pismo

Cena. pojedynczego numeru 5 kqp',

Kalenqarzyk~,
Dl1igqse:a~ua gQdz:~2T1i, O. Ubyło:dniaLgouz.'4!m~ 43'.

",· " ;"t·
d' '- ł"
T'owarzys
wą,gnspo. arczo ro U16~e,.
, "

I łiterackie~
.

.&D~8,;rELEGlCĄ.IąCZN,y~
~

M.

li: ~'lł:. A;Jii

mieaięcr.nie.

O~~Qs,~eJHąt,PJzY.imp,!an:e .,S~:

w . A,dp1:infs~ra~

~

o' ws ;)~X,

hard~,~ ważną·-dh ziemian
1·stępując~,
szych W1:"d_o!i-:os.9.' '.

we, rs. '!ił

cfll)zHmmk;a';!Qł~~W iR)ur,?-cn Qgl'o.s~en 'lł:aJch-
'manali F.Il:en,dJer8. iW Warsz:awł~,j'w,'ŁodzL .

nłir~n. iflegi.:eb"j~iła:Nr.;~':,J/~.

Juti"o:(Eadysł.'

5111.

handhlwe

BiuDO Redak~}fł i A.dministracyi

Dzt~ i. Przen'. 'ś,' Stanisl.B. Kosmy i BRmiatJa M.

z ,Gielu:~1Wa:cl;;kr. °Cz •. M.
WSfl~~~'sl~ńcą o godz. 5 m. :51, Złi.chód o godz~

pf2emysło.we,

na-

J.:,

Rękopisy,.nadtlslanei

f) :.Q; Z.

bęgł!

ll1a:$zy~!". ~si,OIi,a, .. hjillo-i ip.n~;

,5,

bez,

~p.strzeżel).ia

-

ni~,

z:wraoane:

w,.da,..;'t·

wa~ 'l:0zrrego''J'ouzaju·'ńagroU:y''(\I1tdda'W;nme;..';

·(lnr!mTArtda:lill'!l: tar'gniO'
\}ł! U.·YfUlI, ,.~.Ił-.

'.

U.

t,·I,~ego?,
),Dep~ł!olĄęjlij~(};1l~~twł:.J:iErnMl'101- sta;ty;JJ.:it~1:1r.~?p!łi!li~~t!er,qlib ;pM,;pos:liitCi~l
."
-'-,.-.--...... , -: , ' '- " "
1ll.aJąc na WIdoku pozy~e!i towa7'zy'stw mas,z~f'?:r~Z'ę~Zl:'ltt>~"iz~,cZasłl'lgl, na; POIU!l '. ·Tctmgt b,!?lln'tw,r.!f~ięp~·a.W9z,:J.ia~llęJ~~0~ą107
'<l'.

'"

·~o ~;rl')lnegb) :rysl'tlll.e]rl"we6el'o 'Iilnla}~tkrwxzęśn,laj}. ,'. ' :. ,
.' :
h plimz: i~ażdeilloJW;arzy",: . Stanc:pó,!ieL~'2ia:i' p.ir~jaź,l}jdl~~ ;r'off-ltków
~al{kol~lek gwałtowny spad~k cen, z~Qza lllf!-; t,~kic.lt:towaru~t'Y" uw1łf zit'Jrrez1Jędnd stwo, i pOWInIen hyć· i zah\ll61'clzony.pl!ZeZ; utrzyrriał'Slę., l, ,IN,tygoCllllU.: u.blE~głym~', o
1nqz~e .. hyc, ,,::ob~?nych wymlal'~eh tyl~?~~ązYn161:lar~Ziet )r"oS:tjnCl ~~:y~~. Istllte~: :fz~.d; ;6)' iakłb;d~ć hiłiliotękl;'iiizbj.era~(prz~~~;IZl»?Faeh ,l~al~toflf .,nadchoc1zt!J' co~:ai. 'pom~~l
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,: ,'r
II.' ,.:/, ,"!' !';'fA ~'j<~JYi ~;~p:r~k ~ł~~~~,~~' ~~~e~'l ,,~·tF~:naniłes~, ·f~
tWą~~l :Bz€fpcĘ}łC)'" ),~~iko 'BOsk~~~",~"Kor~łbaJ~l~be- :~'dJ",:, ~Zl~~~~l'~~; l ~tOl'~ stała: ..ilQjJ>lIQ:~J:.:ZY~ł!4J,>}ilOj: .. ~ęt3;1A!!1~o,! pal1!,1~~~:~?i~ę~cr~~x;, ~l~tl~ 5.'e~z.~~
mi:; pa1~a1llli::~al)ęppił .110 stole, ":1 ~ J:~nek i.llaJn!esJ?~~· , s~~'CZ?'~a l ~..mgme~ll1} ,o:ka l .c~,erw:on~ml. 1 l~lem~~:. 4;W:!~a.a!cm.y:t\, ~ą!~e. ~AT:iJ1Qijl:UleJll;~ ,,~?ti !'~)ł:R~' ~rrYJ..eż
dziewa.iIieJ,.lf świecie sWJ;lĄ ?WUl~l1!b _c;.liłop'~ę9~m, ,~l .~~le. rę~(iI4ft, wz~rzu~lłt:~~,IE~:'w ,o/ł :~~G~, ,d~a.~~l do ~as,zachQ,d.złt..,;.d]~:~onl~l. ,tW;0JeJ/)iuną~~·
"lJ:<k:em:'zawołał: ·.i;>
..::;:;: .y ..... " ::'/::':';
,:5p~ot g'~1!lqęg~ą.S~A!1ł:~!,~olll~lewICz OD~'iJf: Slę:CII'lJem.,"~" Pl'!: ~~t~R0:trf~~~pr~()zt'fopl1a liiy~,i~ PJlZNr
,~flJ"J""-'-'Dla;czego ':J?a.n, swoJt'{rtor~y.; z . plęeowi "me ~... ;,-..-, J~zll!'k ~arya,t ,-. kl2;y;Jm~t7' Je~~p,~~; ,~ze-.,stóJIUł; zJ111o~~'t,Ja:Jw~J~}~[ie~il>'> :~, tw:o~ b~yką
m~lUią?"Njęch panfięd:zie łaskaw!.'zt1Jąć
':: ,g;.o.:'~m:stit'\Vało;,:;;ahy.. pa~l11a,J~'{~'Wl~~ .?kol{p;ydqw- : ,;r~z ..ąo ,?tl'~~cznf3go ~strYJ~~zHę,~qJ.~D~.tta. '~~:m. Sło~
.tę tOiił~r,,;~:;
, , . .' , _.:
,:s~yh"}~l?s~r~a~o~'~ąc~]p.s~o~~"~~udz~~a.,.8? ;~ad,-"':Jlll1i~}L'Jez;tl2l1ł~~ : Qg~;ltq' t~l~gq,,~~ło .s.~tr ~t?;~~?; "
. h '. Womkiewicz .parslmął. S~llec11em,. -~ ,
t~; !eg-o JUz , sło~,o hOnOI owego 'człoWIeka: l' swmre
~~e~h !~tałd~n~~ :4)~~to,~,.g;zęms:. Ąom~na'.:?t
·7!J?a.nl no.pal!! -O~a, cha,.eha~·x:h~t., .8łO:)11e J.cąząL, i,,!~ ,'1 "
: ')::ł ~~::: ;-.;'1.1 :.d'", : pal:~~,~-pełm~:JraWl~t;)!I[.iżlpe":llY'i.~~U.Sl(t;,t~ł. ~c
~o. ,honoroweg-~ CZ~O~Ieka~ Jeszc~ Jak zYJr mc 81y-: :::. Ałe,Jaa~~~a)komeJ,ldę~o",ce,~I~~agl~n~ya,s~JL.;.. 4~gO.~1~. stan:~~ "'~~'r prtameK":?;ęJby odl?o~.tesźałeriJ;.,zebY ;ta.kICJi łapserdakowo p~n~ml'tytnło-,po~łusz~a,~l:alnny~~ z,uchwałYJ@z~ez~k,;W111Wl~~11dzl~ł."';:;""i L;,;~,,; '"
;_,
.i~..":
wać.' Wiaaćl:żepańJ~n w:i,elk,lt':JJU~,~Hec~ll?; ,neJ ~l1~l.rl~?a,ł~~;,(i:i,'" . "~. ';~~~:;~, "',',; ";".:'~~," l, ;,~~p?:,,9t;C?,;.. ra!ł:Bpg.,dPPU:SClł;M2f~6m
ściwY;UGz~lsi-ę :w; mieście.,.
_, .. , . . '
- .. :NI~C~ jpa~ T~mkl~~Ic~,:."o :moJe' ~~qe ~,~'!t'w'V[ ołi~le: spąlił,.\.sIę·, ,
",
,
: ';' OhłopakzaGzerwieniłsię jak Wl!)IlU1 J !l. d.wną'A~aJ ,:. Ji1\r J~,,[l3j~1f,~dZę,' to 'l umYJę, a wody :::,Yf;1~' ,i, •• , : ~.'.Szk-o~a!:S'7,:keda.-! ''::'''' z':WluGlcżnem,wspołQZuszesnastoletniego gimn.~zyasty, głowę, podnosząc, o~-.: - me pop.1'.OS~~ ..... :'" ;'
~> ',' '" , ; '~,.; ':i,~W~1P.rzękł ]f~oFeJba'.
.
rzuciE "
.,
., :.
. ,~' '-, ,O~z:t? ,]rra;me w' t~Jto:l~le?,~~~Y\iL10, Ja~mą;-,:·
tD.al;;zy,czr;tJj nastciJ?i) ,
_ Może być, że pan Tomkiewicz owielu "i'ze- .zme chodZiCIe?' -' .szeroko gapIOwarte ,swej ust~ti:Jo.~ .
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kniete zostaŁo przez; STWO raczyli następnie W.6jśĆ do :przygo_
"cej ożywienia, aniżeli kiedykolwiek mieszkanie p. . zam " .;
towanej dla nich sah, gdzIe raczy~l z~ba_
w ciągu ostatnich miesięcy, a jezeli pOlIli- komornika.
wić około 10 minut, poczem racz~h WSIąŚĆ
mo to usposobienie pozostało ospałem, przyFabrykacya papieru w Królestwie Polskiem, napowrót d.o, wagonu i niezwloczme pociąg
czyną bJ:ł ~ozstrój w handlu term~nowym. według obliczenia urzędowego, pr~wdopo- ruszył z iUleJsca.
,
Pod naCIskiem rozległych sprze(bz,y ceny dobnie niższego, niż wynosi rzeczyw~sta prozw'ię'1l:s~yłllfSlię!«pij~yt,I;OOhy Ipll$ł~cokolwiek doznały obniżki; wszystkie gatunkiamery- dukcya, ma dawać wyrobu wszelkleg~ ~aW deputacyi z naszego. mI~sta, która
w górę, lecz interes nie przybrał większych kańskie notowano o l/S p. niżej. Brazylij- tunku na 1,467, 599 l'U? Z tego naJ'YI§- wyjeżdżała wczoraj na powltame NAJJAwyńiidr~w:.'n H o'I a: Jtind:iJllaJ, oddaje pszenicę skich nabywano mało, ceny tych gatUIlków, cej przypada na gubermę warszaws~ą, po- ŚNIEJSZYCH P AŃ,STWA, oprócz pr~ed
taniej, ,ii pewodu ~:wi'ęksźego dowozu z Ro- z wyjątkiem Aracati i Maceio, spadły o ,I siadającą trzy papiernie, produkujące pa- stawicieli władzy ~ WIęC, 'p:zedews~ystk1elU
syf-,'i'y~O"llatbniia;st'podnioslosię w cenie. J/19 p. Natomiast powiększył się stanow- pienI do pisania i druku oraz mak~latury pp. prezydent~ mIasta. PIenkows~Iego, po~
NiitJI 'lIVi:h]l(\ ul J nizki poziom cen zachęcił czo popyt na bawełnę egipską: którą na- nt 526,985 ruh. rocznie. \y gnb: pI?trko- licmajstra mIasta maJ.ora ~Iaks.lmowa .1
do W!i~kszych zakupów, ponieważ jednak bywano w większych partyach; za białą wskif>j znajduje si§ trzynaŚCIe papIerlll, ,wy- naczelnika żandarmerYl kolejowej, - znaJziarna'!jest bardzo duźo, ceny nie mogły good i fine płacono dr('żej 0'/8 p" pod- l'abiających na 445,890 rub.; w gub. klele- dowali się następujący obywatele -łódzcy,
się"11odnieść. Handel terminowy, przeciw- czas gdy brunatna utrzymała się przy da-: ckiej siedm papierni z pro~luk~y~ na 267,706 których spis podajemy w porz~dhl al~abe
nie, ożywiał się z dniem każdym a z po- wniejszej cenie. Sztywna peruwiaflska mia- \ rub.; w kaliskiej pięć paplern~ ~ pro~ukcyc1 tycznym: Abel Fryderyk, Albrecht .Julmsz,
w,oelu rozleg~ych, pokryć kursy pod.nosiły się la popyt .cokoh~iek wi~kszy, półsztywna br-I n~ 2~0,500 rub,; w radomskIej dWIe pa- Anstadt Ludwik, Ast Karol, Baybuś Mojmemal codzlenme. Z p o l li d n l o w Y c h la w zamedbamu a mIękka spadła. w ceme: plerme z produkcY11 na 3,185 rub.; W lu- żesz Eisert Karol, Finster Reinhold, ForN i e In i e c skarżą się na brak zbytu, tar- o 1/11; p. Afrykańska doznała również zniz- I belskiej dwie z produkcJI! na 11,880 rub.; werk Ryszard, Gainpe Osip, Geyet·. Gust3;w,
gi pl'owincyon:Llne nie okazujl1 żadnej zmia- ki 1/16 p, Nadzwyczaj dużo sprzedano ba-II nareszcie w płockiej jedna wyrabiająca pa- Grohman Henryk, Grohman LudWIk, Hemny, w handlu terminowym widać niejakie welny indyjskiej, szczególnie na wywóz,. pieru na 2,300 rub.
, zel Adolf, Herbst Edward, .Jal'ociński Zygpolepszenie. \V S a k s o n i i na targach wogóle jednak oddawano ją bardzo chętnie
Szkoła handlowa. W Petersburgu ma byc munt Kessler KiLroI, Komtadt Herman
panowalousposobienie mocne, niejedno- po cenach niższych o l/lG p. za wszystkie· założona tlpecyalna szkoła handlowa dla Kimitzer Juliusz, l\1erel' Ludwik, lIiitzner
krotnie można było uzyskać wyższe ceny. gatunki Broach, good Oomra i Dhollerah; I kobiet, a do chwili jej otwarcia 1)ęd~1 pro- .Juliusz Nenmann Edward, Otto Arlolf,
'V A u s t l' Y i i W §g l' Z ec h położenie gorsze gatunki Ooml'a i Dhollerah naby- wadzone dodatkowe kursy buchalteryi, ko- Petersd"e .Jan, PoznaIlski Herman, Reypszenicy poprawiło się znacznie, zapotrze- wano l'ównież w większej ilości, z powodu respondencyi handlowej itp. przy jedne m z man Stanisław, Rosellblatt Szaja, Scheibowanie się wzmogło, wyższe ż~dania znaj- cen niższych o l/lG p, a niekiedy nawet żeńskich gimnazyów dla uczennic: które kurs bIel' Karol, S elli n Fryderyk, Semenów Aledowały przyjęcie; dla innych rodzajów zbo- 1/8 p.-Przy zwiększonelll zapotrzebowaniu szkolny skończyły.
ksander, Sztarke iAlbert, Sztrenge Karol,
ża nic się nie zmieniło. Wywóz rozwija miejscowych przędzalników z końcem poZiegler Rudolf.
się bardzo powoli, zwłaszcza, że południo- przedniego tygodnia, można było mniemać,
Deputacya łódzka powróciła pociągiem
wa R o s y a ofiaruje zboże w wielkiej ilo- że w handlu terminowym nastąpi poprawa;
Łódzka.
o godzi 1)1e 10 _ i pól, uszczęśliwiona, ~e
ści, 1)0 nizkiej cenie. Kwarantanna utru- nadzieja ta została znown rozchwian~, gdy
NAJJoASNIEJt:;ZY PAN raczył wyrazle
dnia tam wywóz, który jednak pomimo telegraf z Ameryki przyniósl ponownie
obietnicę· przybycia do naszego miasta.
to powiększył sięti widocznie. Północna wszechstronne zlecenia sprzedaży, bez .za"
(_) Sprawozdanie z posiedzenia komite(-) NAJJASNIEJSI PANSTWO raczyli wczo- tu wsparcia biednych robotników, pozostaRosya sprzedała wogóle malo, gdyż do dnego ograniczenia cen.
portów niewiele zwieziono, przytem robi 0- Ta lliepowściągliwa podaż zastanawia kup-l raj rano pr:;;yjąć na dworcu kolejowym w łych bez zajęcia.
.
no rozległe pokrycia, wynikłe z dawniej- ców. Niewiadomo, czy powodem jej jest. Koluszkach deputacyę łódzką, która wyjePosiedzenie odbyło się we środę, dnia 24
szych sprzedaży do zagranicy.
zmiana w widokach zbiorów, czy też zawi-I chała rannym P 0 9i ągiem osobnym !Ja b. m. w sali towarzystwa kredytowego, przy
Na targu berlińskim wszystkie rodzaje kłania iiDfł:nsowe, zdarzające się c~ęsto w powitanie NA.J.JASNIEJSZYCH PAN- licznym współudziale członków komitetu.
zboża zyskały mocną postawę, lecz ob,r~t Stan~ch, ZJedn~czonych. OfiaJ;,owama ame- STW~.
"
.
, Przedewszystkiem złożuno rachunek z dobył mały. P s z e n i c a, nahywana w mleJ- l';y~anskIe przYJIllo:va~o ~OWO~l, po cenach
POCIąg dworski, ktorym raczylI przyuyc chodów osiągniętych, 1t>oczem przystąpiono
scu w cokolwiek większej ilości, utrzymała lllZS.ZyC~. . USposo?Iem~, Jest Jeszcze slab:, NAJ.J~~NIEJSI PA~STWO w to warzy- do ułożenia rezultatu ost&.teczne!?o, który
się przy zwyżce P/,. Ul. na dostawę w j~- zdaj: SIę .1edn~k,. ze .zmzkę przesadzono." ze stwle sWlty pl:zyboczneJ, stanął w Kolusz- przedstawia się w cyfrach następujących:
sieni:;, 1 - 11/2 m. na późniejsze ternu- wkrotce obud~l SIę ~lllla reakcya.. Obmzka kach ~ godzlme 8 ,rano.
,
Og-ólny dochód z bazaru
ny. Z y t o wyborowe do siewu jest poszu- cen w tygodlllu ubiegłym wynOSI 10 - 12
Oprocz deputacyi z naszego mIasta, przyl
4
k
kiwane i zyskuje dobre ceny. Dowozy ży- punktów dla terminów bliższych, a 7 - 8 by~a do Koluszek deputacy~ .piotrkowska
i koncertu przy ni ós .
• ,365 rs. 30 .
' k'lego rosną. Z'-' t ermlllow,
. , pozmeJ" . . dla dal szycll.
d
t acya
Suma wydatków wyniosła. 1:072 :, 98. !li
!z J. w. naczeIm'k'lem gu berm lepu
t a rosy.lS
sze zyskały 3-2 m., bieżący tylko 1 1/ 2 111.
pJ'ZfJfha i tkaniny bawełniane. M a n- miasta Ozęstochowy.
Pozostaly dochód czysty
Ow s a jest na targu bardzo mało; w bra- c h e s t e r 18 września. W ciągu ostatnich
W imi,eniu deputacyi Piotrlj:owa powita~
przedstawia.
3,292 rs. 32 k,
ku średnich gatunków,zaczynają;,placić~o- tyg?dni wyt:vórczoś~ p:r:zędzy i tk~nin do- NAJ,JASNIE~S~YCH P;ANSTWA naSumę powyższą ulokowano wbankuhanbrze ,za poślednie. Ceny termlllow podmo- znaJe pow?h ogl'an:czema,.czego najlepszym Iczelm~ guberm ,chlebem ! ~olfl: przy s,to- dlowym na zwykły procent, do dalsr.ego rozsly SIę przecięciowo o 11/ 2 m. Kuk u r y,;; dowodem Jest to, ze pomimo słabego zby- sowneJ przemOWIe.
'\V Innemu ,łodZIan porządzenia komitetu.
d z a na dostawę wcześniejszą po~roźała o tu, gdzieniegdzie tylko, gromadz~ się zap~-I ofiarował nac~elnik gub~rni NA.J;TASNIEJW dalszym ciągu posiedzenia obradowa2 m., na paź. list. o 4 1/ 2 , na llst. gr. o sy. W skutek tego fabrykanCl trzymaJą. SZEJ PAfU wspamały bukIet. NA.J- no nad egzystencyą kuchen tanich. Nie4 3/ 4 m.; wiosna stracila l m. Mąka ży- SIę mocno przy cenach. Interes jednak o_IJA~NIEJSZA PANI raczyła pozwolić którzy z członków komitetu wystąpili z pl.)
t n i a niema już tak wielkiego zbytu jak braca się w ciasnych granicach a. sprawo- gubernatorowi ucałować JE.J rękę.
jektem zwinięcia kuchen i przelania wszystP; prezydent miasta !Jodzi powital NA.J- kich pieniędzy, na ntrzymywanie ich przedawniej; prowincya zaczyna wi§cej wy.twa- zdania zagraniczne nie dają wcale nadziei
JASNIE.JZYOH PANSTW A chlebem i znaczonych, do kasy 8towarz.lJó'zcf/ia w,lJparrzac, tutejsze mlyny otrzymujfh mniej za- rychlej poprawy położenia targu.
mówień i będą mogły wkrótce przystfhpić
solą przy stosownej krótkiej przemowie. cia biednych, Projekt- ten nie utrzyll1ałsi~,
do robienia zapasów. Otręby mają rówPRZEMYSŁ
NAJ.JA~NIEJSZY PA:N raczył ła~kawiez powOdu,' że pieniądze zebrane tak~:"banie.z mniejszy popyt i muszą być oddawane
przyjąć powitanie i zapytać p. prezydenta, zaru i koncertu, jako też nadesłane przez
taniej. Stosując Rię do cen żyta, blizkie
czy uczestnicy deputacyi są fabrykantami osoby prywatne, -mają; wyłączny cel wspieZ Kalisza donoszą do "Gazety Handlo- łódzkimi, na co p. prezydent dal odpowiedź I rania kuchen tanich.
terminy podniosły, się o 10 fen., dalsze o
20. Olej skalny w zaniedbar;iu. Oe- ,,:ey: ,,,Poważany 'powsz~chnie i cieszący twierdzącą. ~A.JJAcN!E-!SZY PAN ra-I O"tatecznie zgodzono się pozostawić dziany . o ~ e Jur z e ~ a k o we ~. o l?le ~legły ISl.ę ogolne~l zaufamem plCl'wszorz~dny k!l-! cZJ:l n.astę)?llle, ouezwac SIę w ~e słowa:. 1tJ,lność kuchen tanich w formie dotychczazmlallle.
k o W l t Y d~wozt! WIęceJ, ,po- pIec kolomainy P3:n ~., w przewIC~ywa~lU l "Zalu;}~, zz nz~ moglem ,te1'a~ byc w ŁodzzJ I sowej do dnia 13 (1) października, później
pyt słabn~e. Dotyczas Jed~ak; dowozony bankr~lC!~a, opus ClI mIasto nasze I Zlllkł sqdzlj Jednqk, ze na8tqpz to umym 1'aZ~1lt" : zaś _ znieść bezptatne wydawanie porcyj otowar zn3.Jdował łatwo prZYJęCIe, sprzeda- bez WlesCl.
N AJJ ASNIEJSZY PAN raczył byc w biadowych a natomiast zaprowadzić system
wa~o nawet ze składów; dopier~ ;vczoraj
Upa~ek pana P. spowodowało pod~bno usposobieniu nader łaskaw~m i pogoclnem. I wydawani~ obiadów za opłatą.
cz~sć pozo~.tał~ w rękach gorzellllkow, .po- Coflllęc~e mu nar~z k~'edytu przez, fIrmy DeP]ltacya częstochows,ka ofiarowała NA.J-! Uchwała powyższa wydaje nam się ze
mUllO ob~llzema cen. W, handlu termmo- zagramczne, z ktoremi przez długi czas. J;ASNJ;E.JSZY)}tI P A~S~';'U obr:;z Mat- i wszech miar słuszną. N;:tjprzód egzystenwym ;:tacIsk w~warly realIzacye. Notowano pozostawał w stosunkach. Pasyw!l' p3:na
kI BoskteJ Oz§stochowskIeJ. NĄ-!J A~NIE.J- cya kuchen nie będzie odtąd już pod cią
W.kO!lCU Ok?WItę w m. bez bec~: .60 fen., wynoszą, 30,000 . r~., ~kty,~a, zas lllec~łe I S;ZY PA~ od~yl głowę, zbhzył SIę, skł~- glym nacis.kieI.n .wyczerpania swego fundu~hzklC ternllny 20 ,-----: 3~. fen, lllzeJ, d~lsze 10,~00 IS. Po w~ęks~eJ, CZęS~I, n3; bank~u: I ~II d~ ;obrazu l uC$lJowal ~o,poczelll ~bl~- szu a stame SIę mstytucyą bardziej prawiJednak 20 fen ..wyzeJ, lllZ przed ty~o~melIl'l ?tWle pana
uClerpleh lU~Zl~ lllezamo~llll zył~ ,\SH~ NA.JJASNIE.JSZ~ PA~~ 1 1'0- (UOwą, nieopierajl1cą się wyłącznie na doBaw~llla. .L IV erp o o l, 19 Wl',zesma. W t 1 własną, ,CI§zk~1 pra~~ na ZyCIe .zarobkuJą:, wmez uca~o:vała obraz ~atkI BoskIej Oz,§- broczynności publicznej; po drugie, obiady
NAJJASNIEJSI
PAN- bezplatne, wydawane dotychczas w wielkiej
tygodmu uhległym handel dorazny okazy- cy. Na ządame fila bankoweJ, sklep l stochowskJe.].
°

bIYSI "" 1
nalnych, na które obecnie więcej dowoż~h
podobnie jak i w portach - cicho, handel
tel"l~in.o~$:=,~~z~W.ł~j~l ~~Q~~llie, przy.:
solnemu coraz IllOCnIeJsze'ttl. 'V B e l g

11

l
I

Kronika

I

I

l

I HANDEL.

I

9

P.,

.x:.

JEDEN FAŁ8ZtWY KROK!
PRZEZ
Przelozyla z angielskiego

l3RONISŁAWA NEUFElDÓWNA.

-

(Dalszy ciqg~patJ"Z NI'. 208).
Ernest W elborn! ~ rzekł Karolek,

odwracając się od
się pisać do pani?

okna.

Jakto,

ośmielił

.
Tak, napisaldo mnie. r teraz wszystko jasne jest jak dzień.
Nachyliłsi§ i podniósł list. .Jakżeż bladą i surową była twarz jego! Nigdy niewidziałam tak zimnego ogńia,płon~cego w
błękitnych oczach Karolka Lascelles.
...:- Ozy. tnogę przeczytać ten list, Miss
Ethel? Wszystko, co· może rzucić jakiekolwiek światło na t§ nieszczęsną sprawę,
przyda mi się, bo przysięgam, iż ni.e będę
miał spokoju, dopóki nie stan§ oko w oko
z tym dwulicowym łotrem.
Dziki wyraz, jakim zabł:ysły oczy jego,
przejął mnie trwogą· Spojrzał na mnie i
otworzył list; nie mogłam odmówić i przeczytał go do końca.
.
Do końca! Tak-a surowy wyraz oczu i
twal'zyzłagodnial nagle, gdy czytał ostatnie wyrazy. Skierowal na mnie wzrok,
który zajaśniał dziwnym, więcej uroczystym
niż namiętnym blaskiem. Stałam płacząc
z cicha. O Ido, Ido! Myśl moja ni~ tylko
-

była zajęta.

-

Ethel, -

rzekł

łagodnie, staną,wszy

przy mnie i pochylając si~ nademną, - czy

pani czytałaś ostatnie dwa wiersze? Nazywa cię panifh Lascelles? Ozy wiesz pani
co to znaczy?
.
.
T~a~'z mOJa uk;~yta: był;'!. w ~łon:ach l
szc~ęshwą. byłam" IZ lll~ .mogł dOJrzec oblew~J~cego Ją w teJ. ChWIlI szkar~atnego rum1enca. Glosu nn za~r3:kło-:-mllczałar:r.
---: ~thel, - p~zemowił znm:r a gl,os Jego
choCIaz smutny Jeszcze, brzmIał mewypo. d'·
l dk
.
I d ' .
.
WI~ zl~Dle .s o o l me? .YJn!e, mOJ~
dzl8wcze serdeczne,--los aZlwme smutną l
, . dł· h·
fonu~~hni osw~a c~yny, wy~na~y ,mI, c
iiPoJrz:YJ ~k m~It .0
~Ię 0c am ~lę a-, J~ ~l~~? ł Jkeszbc.ze
~~'
o ą &a en m~zczyzna n.le . o . a . ole:
ty... kocham Clę wszystklenll sllallll mej
d
,
uszY',
"
, .
Byłamze na JaWIe, czy we sille? Zasn§'
"
ł. amze
na ZIemI
a ob u d ZI'lam s l' ę w zacza·
rowanej jakiejś krainie? Ach nie! 'l'aka
w.ielka, ożywczaiadość, nie nawiedza nas
nIgdy podczas snu.
- Ethel! Ethel! odezwij się i powiedz
czy mnie kochasz. Dlaczego siedzisz taka
.
. bl d ?
m il cząca l
a a
- Bo jestem odurzona; zdaje mi siIiJ
żem we śnie ; nie mogę uwierzyć temu~
O Karolu Lascelles! wszak nie byłbyś tak
okrutnym, by ze mnie drwić w chwili podobnej?..
- Drwić z ciebie! Wielki Boże! Ethel!
co przez to rozumiesz? Dlatego, że sama
przywykłaś cenić siebie tak nizko, sądzisz,
iz wszyscy. powinni za- twoim iść llrzykładem? Ethel, ulituj się, odpowiedz mi; Bóg
widzi iż oddałbym świat cały aby usłyszel; 'że mnie kochasz!'
~ Koc"ham CI·"'.'
~ POChwyCl·l-~ mnl·e w
..,
ramiona i przez chwilę trzymał w silnym,
namiętnym uścisku, szepczą:c: Niebu niech

t k'
d .. '3

r

;1-

blJdą dzięki!

nad słonecznik?
- A mimo to, zalecałeś się do niej poowładnięta dziwną jakąś niemocą.
I dług
wszelkich praw zakochanych. Panie
. Ethel, cO,,~naczy ten wylękły, blaga- Lascelles, postępowanie pańskie z lady
Jący wzro~ twoJ P-zapytal:
Maude, było haniebne.
- Takle to. wszy~tk~ dZl~ne, niepraw~o- Droga Ethel, ależ mylisz sie. Ona
pod.ob~e;. zdaJe, ~11 SIę, ze lada chwtla to zalecała się cIo mnie, - odpowi~dział i
ocknąc SI~ prZYJdZIe ~ teg? rozkos~ne~o snu. lekki uśmiech przemknął: po jego twarzy.
- Chwala Bogu Jestesrny na JaWIe. O
- ZdaJ'e mi sl'e l' z' OnI·
.[
't
'
Eth l b '-1 < .
.
,."
~'" egoc nem Jelj czuc
e, o aWIcuem s~§ ?zęs,t,o,. ze I!ogardzasz si§ tak szcz§śIiwą w chwili ])odobnej _
mną - zdawało mI SIę, IZ Jestes zbyt do- rzekłam· ale co'z' na t
. -1· ? C'
k
l dl t k'
.
'.
.
,
o porat ze.
o za
s ona
h ~ a, lego ,lllcpollla Jak Ja.
dziwny pora.nek... Nigdy na chwilę· nie
k -:- dl~ o.. ,me m,ow t~~ich rzeczy! Sto- przypuszczałam, że obchodzę ciebie.
roc. zlIbV:llleJszem Jest l lZ. ty, bogaty, psu-· ~ Nawet i wtedy, gdy ci to powiedziatJ-:, uWle. lany, odwracasz SI§ od tych wszyst- łem na owym balu maskow m?
klCh pIęknych dam, które gotowe s>!· na . - Ty'? - za 1< ł
YT" . t b"1 "~
k 'd
k"
. t ' .'
."
'.
W01.a am, o y yes o'~z e ,s llueille
wOJe l zwracasz się do wym mnichem?
bIedneJ, skromnej nauczycielki. Brzmi to
- Tak- zal'Zl cl'1<e"
k ' · ak
, k
'" 1< Z Ja
'k·lego nowomodnego 1'0- kostyum tureck'·
.
l 1. Ul su męz
Ja
roz d Zla.!.
l' ,
. , onną,
d na
'
mansu.
d-' ł
,i, ,a e n~czego Sl§ ,me OWle-:-. Dopraw~y? Owe, damy , o których J~k~~mt'y ~k?~łasE:IIe zupełme z tropu.
mOWIRZ, prZYjęłyby mme chętnie za malŻ' y ad
e.
. ..
żonka,.bezwątpienia, ale ktÓraż z nich
-:- yCle s~ę zone w słn~ble nauczyło
zechciałab, y zO,stać żona., mOJ' ą, gdybym J·u:. mme te~o. ~1e marzyłam m gdy, aby losy
zgotowa1.y Ill1 tak słoneczną przyszłoM:.
tro straClI n:aJątek? Ująwszy z wdzi§kiem
Bo'
l"
b·
.
t!eny swyc~ Jedwabn:y:ch sukien, odwróciłyby d - J k ?ll!erzy as Sle le nllar~ lady ~a~SIę odemme z wspamałą pogardą. .
g~~ us~y::; t:H~lO t~ ~~llocla osoba ZdZlWI,
.. - Jak możesz tak mówić? A. lady
N.·· ... WI?:..
, .,
Maude? . Zachowałeś si§ niegoclnie wzgl"'- . -.r .1e. pOWllllenes Jej tego teraz moWlC
dem DleJ!
.., 1 ?zas JU~, ?,byśn;ty przestali rozmawia.ć tu:
- ~o dlatego, żeby wzbudzić zazdrość ~i~u C~!l~a~~eJ JOkl~OCY nibel mdoż~m.y dac
w tobIe Ethel N a h
. d . dl t
O,In:
a ze?n a y l ZImny.
-:- \V stydź ·się pan~no~~;e pr~~~n J~e~~~' A.ch, gdyby JUZ t~n doktor na~szedl! . .
że nie dbasz o nifh?
'
- J est ~a ~ole, słyszę głos Jego WSIen!.
- Jaknajzupełniej, skarbie mój. Dbam Ethel! ~~'Yl]ę Jeszcze, ~a?im. w?j~lzie. Noś
tylko o ciebie jednę.
ten p~elsCIonek dla mOJeJ mIłosCl.
A 'd k
ZdJ<1: ł z malego palca wspaniały picrścio:J~
n~
ona jest piękna a ja... ach nek brylan. towy. i wsunął mi go na trzeci Karolku, JakI ty masz zły gust!
lIk·
.,-- .Pr~epl"asza!~ b~rdzo; twierdzę wprost pa ec eweJ rę l.
.
,
przeCIwme! Ktoz. Ule przeniósłby fijołka.
(Dalszy C/fig lUt.'ltqpl).
Wysunęłam się z objęć jego i usiadłam

I

6'

-3liczbie, faworyzują próżniactwo iodcii!:gają duzyciach zbogacał, jako też i wielu in- ptżedstl1wiciele Austryi, Niemiec, Francyi
New.York, 24 września, wieczorem. Bawełna 10 3/8 ,
w!elu od '~rząt!l.nia się za godziwym zarob- nych artelszcz.y,ków..
.,
. , ' i, R,osyi rów"n, obrzmi!'ł,ce noty protestów w N. Orleanie
10. Olej 81mlny rafinowany 70°/0
klem Oblad za
al..
l t
. b '
Ut
, ' ' 1 >
Abel Test 77/8 , w Filadellli 73/~. Surowy olej skal, .
m 'li opia ą naJu ozszy. . . s awę instytucyJ ~ozlemc~eJ,. n~ wzo,rc .przeciwko zawieszeniu amortyzacyi długu ny 6 5/S' Certyfikaty pipe line",":", d.74'/x ,c. Miłka B
kupie może, ten nawet, który otrzymuje za- lstllleJących we FrancyI a mającej SIę zay" . ki "
.
" ,
d. 30 c. Czerwona pszenica ozińlA w Jlt.-d. 88 1/2 c.,
sił ek tygodniowy z kasy stowarzyszenia mowae rozpatrywaniem sporów między maj- eglps ego.
, •
na wr;/;, nominalnie, na paź. -d.87 1/8 c., na liBt.-d
wsparcia biednych.
strami a czeladzią rzemieślniczą, oraz mię~
Konstantynopol, 25 wrzesma. Kwarantan- ss3/. c. Kukurldza (nowa) 60'/2' Cakier (fair rellW końcu zaznaczyć musimy, ze zdziwiła dzy publicznością a rzemieślnikami, opra- na dla okrętów, 'przybywających z krajów,CWITc~~)8~~;;' e~o!il~' :t~Fr~~~[ z~!~~!.~:~: ~~!
nas na posiedzeniu komitetu zupełna nieo- cował obe2nie. w W ~r~zawie pan Juszcz~kc~ nawiedzonych przezcholer~, została obo- wne zapasy pszenicy 22,325,000 busz, kukurydzy
becnośe członków zarządu kuchni Nr. 1.
~ W KIJOWIe OPUSCI~O. prasę ~ydawmc- strzonłJI; z 10 dni przedłużono takową na 5,450.000 busz.
..
.
Ohodziło przecież o kwestyę największej tW? 'J~OIllOSZCZ. bratma.la," z. ktorego.do- dni 15 _ dla okrAtów z morza Czarnego i
TELEGRA.MY GIEŁDOWE.
wagi, o dalszy· byt tanich kuchen!... Ra- chod lllwyatorowIeprzeznaczyh na rzecz 0• ..,
.
Z dnia 25jZ dni ... 26
dzibyśmy widzieć u tych panów więcf'i ~zvn- fiar powodzi tegorocznej w.Królestwie Pol- Tryestn, z 5 dm ~a 8.
nego zajęcia się losem kuchni poz;;' ubrę- skiew.
,Giełda Warszawska.
bem lokalu. Rozdział i wydawanie porcyj
- Według preliminarza minisłeryum spraw
OSTATNIE 'WIADOMOŚCI
Żlłdanozkońcem gieldy.
HANDLOWE.
Za ,,:eksle kr6łkołerminowe
a następnie sporządzenie sprawozdania t y- wewn@łrznych, rząd rosyjski w r. 1aS5-ym
48.57
48.50
godniowego w trzech egzemplarzach _ to' będzie utrzymywał w stolicach Europy tyl' \ na Herhu za 100 mr. . . .
9.86
9.84
tk o...
k o 6 posels t w, mIanOWICIe
.
. . w B erli'
W·
,
"
Londyn"
l Ł. . . .
.Jeszcze nlewszys
.
11
me"
lePetersburg 24 września. Weksle na Londyn 24 / U , " Paryż ,,100 fr. . . .
39.30
39.25
I
(-) W sprawie zajścia pomiędzy handla- dniu, Paryzu, Londynie, Rzymie i Kon- nI\Hamb1!Ig2073/hnaAmste;:dam 12ą /2,naParyż "Wiedeń" 100 II• • • •
81.20
81~O
",
; 1/2 1 mp erya.J:y8.12; rosyjska premIOwa pożyczka
. ali'smy san
t t ynopol u, kt'orych u t rzymallle
. wynOSI'c 256'1
.,
rzem sk'ora. panem J . (kt'
o orem plS
r.:ej 2emisyi
218'1" takaż li emisy1201JN4',.rosyj~Jca:,.
Z,: papiery
panslwowe:
87.50
87.50
wczoraj) mamy do ti,admienienia, źe wzmial4- ma 531,000 rs. Misye zaś dyplomatyczne poż. f; 1873 r.14:l'/(, n pożyczka wSchódnia 9,ft/s, f i LIsty L~k\Vld. Kr. ~ul.
94.25
!I·l.ló
kowany wlaściciel1:!klepu był wczoraj oso- utrzymywane będą w Atenach, Bernie, Bru..' poż. wschodu. 94 1/ 2 ; nowa renta złota 1683/~; akCIe ro- R?JI. ~oz. :V:schodJl!a ... ,.
97.97.25
biście w redakcyi naszej w towarzystwiekseli, Bukareszcie, Belgra.-uzie, Waszyngto- syjsk. wielko D. Ź. 249 1/., kolei kursko kijowskiej I.laty Zas. ;t;lelll. z 69 r.ldt. A.
97.97.. d'
d:11•
W
H
d
.
li
l h 3OO 1/ 1 ipetersburski bank~y.skontowy 5261/~,wardzaw- ."."
" małe , • •
sąSla a l prze stawM nam cai~ sprawę w' me, ,ejmarze,
a ze, Drezme,., a sru e, ski bank. dyso~towy 311, rosyjski bank dla handlu LIsty;t;ast. .M. War~z.l:)er l
94.50
94.50
92.75
świetle zupełnieodmiennem. Utrzymywał Kopenhadze, Lizbonie, Madrycie, Mona- zagr. 2118; dyskonto prywatne 53/4 %.
' n " " " li
92.6'-'
92.30
92.35
mianowicie, że przyczyniJJ zajścia był pan chium, Pekinie, Rio Janeiro, Stokholmie, Londyn,25 września po połu.dniu. Konsole 101 1
"HI
92.92..T., dktóry,
wszedłszy do sklepu, bez po- Sztutgardzie, Teheranie i Oetynii: Na u- p~uskie 4i'/okonsole 102'/1, 5{)/0 tureckie z 111li5 r. i" , "
J ' . ," IV
84.50
.
. f
... k'
... .
62 550 7 13/16 , rosyjska poi:. z II07l r. 92 1/2 , takaż z r. 1872 L.ety Z~t. M. .r..o(ba Ser. l
prze mego pow ormowama Slę w westyl trzymame mISYJ przeznaczono rs.' 7,
. 943/., takaż z 1873~. 935/S; 60/0 renta zlota w~gier- " "
"
" li
83.75
82.75
sprzedanej skóry chłopakowi szewckiemu, 'Vogóle, razem z konsulatami, agenturami ska 102 1/., 4% renta lIłotaw~giel'8ka 71, auatryac"
"
" . " Ul
obraził czynnie żonę właściciela sklepu. i wydatkami bankierskiemi, utrzymanie a- kil. zlcita rento. 88, egipslc!l- 60'llhbankn ottomańGiełda ~nnska.
Audiatul' et altera pars, - z tego też jentów dyplomatycznych kosztowae ma rs. sinego 13, lomhar(!y
12th" akcye k.o.nalu suez- Banknoty rosyjski'e "zfl.raz
206.90 206.30
t
r'
t
d
2 767 322
kiego 76, srebro50 131t6; węksle namiasta meJ:tlieckie
•
na u~st:
206.25
206.25
d
powo U pr.zy oczy lsmy S an rzeczy, po any ,
,
.
20,57, naWiedeń,12,lH'/1' na ParyżI25,35, na Pc- \Y,e~le na. Wa!rszaw~ kl'. .
205.90
206.7
przez właściciela śklepu. Prawdziwe świa- Poznań. Teat7' polski w ogrodzie Po- tersburg 23 / 8 ; dyskonto ll!l'
, .
Petersburg kr.
205.30 205.1(;
tło przyniesie w tel sprawie dochodzenie tockiego, będący wJasno§cith sp6łki akcyjWiedeń, 24 wr~śnia. wieczór. Akcye kredyt. 289.ljO, ~
,.
dl
202.90 203.20
slJldowe, rezultat którego w swoim czasie nej, w roku zeszłym dał dochodu brutto takiAż w~g.ier~ ~7.25,frA.D(Juzk~e?01.4.0, lomhar<1y
Londyn k;.
20.37
20.37
4] ,586 m. 60 f. a ponieważ rozchód wy- 146.80, gahcYJskl~ 267.50, koleI poln. zach. 176.001
dr.
"
"
20.28 1/2 20.28 1/2
Po d a m y . .
austr.. renttt papIerowa 80.55, takaż zlot.a 104.0&,
Wiedeń
kr
167.20 167.20
(-) "Ciekawa przygoda kolejowa przytrafiła nosił 46,709 m. 24 f., przeto spółka do- 60f0 wIlgier. złota 122.50, 5010 papier.8U5, takaż
Dysk~nto prywatne
.
31/~
B'/~
się temi dniami jednemu z lekarzy miej- łożyła tytułem subwencyi na prowadzenie złota 92.25, noty markąwe5!J.65, napoleony 9.66,
scowych, sędziwemu doktorowi U., powra. sceny 5,122 m. 64 f., z których 2,733 m. zw~::;t~~~oz';lni~0:~7:~ł:~~!.t;~~'::~zJ!~i~OkOń.
Giełda Londyńska.
cl.ljącemll z Warszawy. W pociągu kolej 0- 3 f., przedstawia wartośc sprawionej w 1'0- cowe)30Jo renta umarzalila 80.321}2' 3010 renta 78.40, W~k8h~ na /etersburg
wym p. U. zaniemógł chwilowo, był prawie ku zeszłym garderoby i biblioteki. Jestto, 41/2 % pożyczka 108.72 1/:1" wtoska50!orehta 96.471/2,. O)skont.o 210
blizkim omdlenia. Na stacyi w dkiernie- jak pisze "Kuryer Poznański," rezultat Il.ustryacka renta złota --, 6% dotll. \V~gier8ka
wicach wysiadł, ażeby zaczerpnąe świeżego dośe zadawalniajlJlcy,
--, takaż 4.°/0 --, rosyjska 6<)10 z rokll ~1877
powietrza; po chwili, nie mogąc zoryento_ Now~ ekspedycyę polarną do kraju - " 7 . Losy tureckie 43.75 Credit mobilier 361.06.
T A R G I Ł Ó DZ K I E
. kt óry pOCIlJlg
"d
' d o,:Uo
v d .
• k a-J ózef a wysyia
1A meryk a, po d Credit
1313,akcye
suezkie
p;htelc
dniu 26 września 1884 1'0"''(U.
wae SIę,
l zle
Zl., za- F ranClsz
paryzki fonder
768, bank
dyskontowy
518, 1927,
wekslebank:
na
-.:
pytał oto kogoś ze służby (czy kolejowej?) wodzą nadinżyniera Melleville. Koszta eks- Londyn 25.17 1/f, akcye tabacznil520.00.
Targ Żboiowy. Sprzedano dziś:
wsiadł i pojechał- z powrotem ku War- pedycyi poniosą: Cyrus Field i nowojorski Warszawa, 25 września. Targzbozowy.Pszenica249{t.
Ż y ta.
. S
t
I
'Ik d '
P
Y ht kI b
pstra i dobra615-637, biała 645-675, wyborowa
Pszenicy:
30 kor. po5.1O rs.
habilitoi
50 kor. po 7.20 l'8.
stacyi do następnego pociągu a mając jakiś wał się w tych dniach dr. Stefan Snlal- dowy 202 fi; 420-450; owies 142 (I. 330-370; 30
"
7.15"
30::
5.00 ';,
wydatek, w braku drobnych sięgnął po pu- Stocki, jako docent filologii słowiańskiej, gryka 200 (1.450-000; rzepik letni - - - , ZImowy
50
"
7.25"
Owsa:
'1
d b
. k"
.
d t
. D
St k'
6
kł d
210 (J. --800, rzepak rapps ZlmO\wy 210 '(I. - - 100
"
7.00"
30 kol'. po 3.10 1'9.
gl ares O OCZnej leszem sur u a-pugIr.
oc l rozpoczą ma wy a y w o- 850; groch polny 260a.5OO-675,cula:owy 260(1. 900
50
"
7.05"
20"
3.15 "
laresu nie było, skradziono go, gdzie i w becnem półroczu.
-1000; fasqla 260tJ.1l00-120Ckop.za.korzec.Kaszaja50
"
6.90"
25"
3.10"
jaki sposób - niewiadomo. W pugilaresie
- W Rouen obchodzie będ~ 200-letnilJl glana 110-125, jjlczmienna - - - i olej rzepakowy
30
"
3.05"
znajdowalo się kilkaset rubli.
Pan U. rocznicę śmierci Corneilla, który urodził --500, lniany -{)50 kop. za pud. Dowieziono pszeTarg wiktuałów na Nowym Rynku.
żyta _1,500,
jE;czmieuia -, owsa 200. MI
Z muszony był przenocowa6 na stacyi u stró- siA
.., w roku 1608 a. umarł 1684 l paździer- nicy
grochu800,
polnego
korcy.
' eko, k warta. 7-7 1/'l kop. Bruki'ew . . 3-4 "
ża i na drugi dzień dopiero, przy pomocy nika.
Warszawa, 25 września. Okowita 78% z akcyz~ kop, Śmie~a,na.,~ . 30-35" lm:lyki sztuka . 3 "
znajomego konduktora, który bilet za niego
----po SO/o.Stosunek garnca do wiadra 100-3071/2, H=t. ~as!o S'WIe~~ f.36-40" G~si szt. 1"S. 1.35-2
~T
skład za wiadro kop. 796 4-799 5, zagll.rniec259-260. ::set;sred. 'WIe ,k. 20-35" Kury " k. 1.20-75"
, opłacił, dostał siA.., do Łodzi. Dlaczego w
, Szynki'Z& wiadro kop. 808 s-811 8, za garnil\c~ ko. J Jajka me;n~el..30 " Kurcz\)tasztUKa 35--50,,-'.
Slrierniewicach poinformowano pana' U. fal-I
Plejek 263-2154 (y. dod. na wyschn. 2%).
Kartofle, cWI.erc 4.0-50 "Kaczki
. . 40-55 "
s~ywie,czy wskutek nieporozumienia, czy
b
2'
.
J
l d St
Petersburg,125 września. Targ produktowy. Łój w m. O . ki ~arllle~ ;_ " 15 l~aków . 14-15"
rozmyślnie, - nie wiadomo. Kradzież puPeters urg, 5 wrześll1a. ,: ourna e . 59.00, no. aier. _._. Pszenica w m. 10.25. Żyto gOl'
~pa
.- o " Groch pol'!frn.22-28"
Petersburg" 'pisze, że rząd rosyjski przyłlJl- w m. 8.60. Owies Vi m. 5.00. Nasienie lnu (9 pud.) Sałata. wllłz~a
4
"
"szabl. w. 12"
g ilaresu wykonaną była widocznie z wielkim
d
' . k w ID. 14.75; powietrze pogodne.
Szczaw blll;Clk 3-5 " Kaszagrycz. "
9"
sprytem. Bliższych szczegółów poszko 0- czył się do protestu mocarstw, przeClw o
Szczecin,25 wrzesniapopoł. 1'arg zbożowy. Pszenica CebulIl;, wllł~. 2-~," Kaszka krak."
12"
wany podać nie umie.
zawieszeniu amortyzacyi długu egipskiego mocniej, w m. 13~,00-150.00, na wrz. paź. 150.00, Buraklml. WIąZ. 2-; /1"
" lepsza"
13"
5-10"
· nndn'11'eIl1'a, z'e rZ!'łd rosuJ'ski wyraza żal, na kw.mj. 162.00. Zyto mocniej, w m.127.00,--133.00" Kapusta wloska~ł.29.{2-6 Jabłka fu.nt
1
...
'Z
J.
na wrz. paź. 136;00, na kw. . mj. 135.51'. KapustazlVy~zaJ.~a ~J2.-5 Gruszki funt 15-20 "
KRONIKA
iż gabinet londyński przedsięwziął krok tak Olej r~epakowy ospale, na wrz. paż. 52.00, na kw. ~&l'chew 'WIąz. -.-.2<12" Śli.wki czarne ,,8-6 "
KRA J O WA I Z A G R A NI C Z N A.
. . mj. 52.50. l)pirytus ospale, w m. 47.70, na wrz' PIetru.szka, " ~J2-3" IWlllogrona . ::10-40 "
ważny bez poprzed niego porozumIenia Slę 47.00, na wrz. paź. 47.50, na kw. mj. 4".40. Olej ~ele;y, s-z:tuka -/29.-;3" Melony . . 50-40"
Brzeziny. Donoszą nam o wypadku z mocarstwami.
skalny w m. 8.30.
Iorow :Vlą,z~a 2--M /2 " A.rbuzy. •. 45-50"
M" t
d' b
' t
.
Londyn 25 września. Cukier Ha.wana Nr. 12 nomi. 15 Po~mdorow • 20-35" Renglody. . 15-20"
' z y'wtd/rowego otrucia, ktÓl'y wvdaTzył siA
U
l
I'
J'"
llllS eryum
O r pans wa
opracowuJe nalnle 14, cukier burakowy ci~żko 111/•. Nadpiy- ~or.mszon. g~. ÓO.7~" 15 Cytryn
70-75 "
W dniu 18 września w Brzezinach, mieście nowy regulamin, dotyczący starozakonnych, nęto 8 ładunków pszenicy; powietrze pogodne.
'Szplllak blaCIk 9·1-,::"
Miodu kwarta . 100"
1
powiatowem' guberni Piotrkowskiej. Do
Wiedeń, 24 września. PszenicIL Ila jesień 8.05 na Kalarepa sztuka 2 /2 -3 'l 01'zet>hy kw·arta 12 kop.
wiosujl 8.45. Zyto na jesień 7.18, na wio3n~ 7.20.
miejscowego obywatela, p. Białoszewicza, trudniących się rolnictwem.
rzyszedł w interesie osobistym robotnik
Bruksela 25 września. Naczelnik bezpie- Kukurydza na wrz. 6.77, na mj. cz. 6.05. Owies na
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI:
. k'
P k
t
. k 35 l t
' t
bl'
d ł k'l'k d jesień 6.53, na wiosnjl 6.58.
Małżeńslwa zawarte w dniu 25 września:
jego, nazwls lem o rau , w WIe u
a. czens wa pu lCznego wy a o o Dl
o
Peszt 24 września. przed polud. Targ zbożowy. PszeW parafii kalol: _
.Byl to człowie!r pracowity i porz,ąc1~y;. p. mieszkańców miasta i przedmieść, w któ- nica w m. bez zmiany, na jesień 7.86, na wiosn\)
W parafii ewang: Białoszewicz chciał go poczęstowac kI.ehsz- rym zaleca ścisłe przestrzeganie przepisów 8.35. Owies na jesień 6.08, nIL wiosnę 6.30. KukuStarozakonnych:
kiem wódki i zapytał żonę, wychodz1!c~
..
h b h Ok'l'k rydza na mj. cz. 5.6~; pogoda pijlkna.
Zmarli w uniu 25 września:
ł ' .
k .
d"
t
'dk?" P
pohcYJnych, dotyczącyc O cyc.
O III
Poznań 25 września. ?pkxtus Vi m: bez hecz. 46.30, . Ka!olicy: dzJeci !lo .lat ló-tll zmarło 1, w tej
w. aBsm. ewszkaP,zoałoa~um~gz',owzll.e mJel·se!i~cweo, ga ' ' staa= motywowan! J'est uc.zestnictwem obcych na wrz. 46.30, na paz. 40.60, najhst. 44,.50, na. gr. l~czb~e chł.opcow-, dZle~czlłt l; doroslych-, w tej
d zle
nl
..,
;.)
«.30, usp. dobre.
.hczlJle m~zczyzn-, koblet-, a. mianowici!l:
ły dwie lub trzy flaszki, mówilJlc "tam mu- w zaburzelllach ostatlllch.
Bre~a, 25 ~~zeŚ,nia. Olej skll;lny (sprawozd"me kOńCO-'l . Ew!,n,1I 8IiC Y .dzieci d? lat 15-, t,u zmarło l, w teJ,'
si J'eszcze być w jednej." W jednf'j z flaBruksela 24 września. "\V mieszkaniach we) moc~leJ. Standard whlte wm. 7.55, na paź. I~czbl.echlopcow 1, dZlew,?ząt-; do.rosłych 1, w tej
7.55, na llSt. 7.65, na gr. 7.75, na st. 7.85.
hczllle m~zczyzn 1, koblet-, a mIanowicie: Oskar
. . d b'
szek była jes~cze r~eczywlścle o. ro ~na, pan dyrektora i redaktorów gazety "National"
Glazgów 25 września. Mixed numbers walTants 41" Schiitz, lat 1~. . .
~. nalał klebsz~k l dal r?~ot~llkoWI. ,,~ak u.
ś i łlJl rewiz Tę 'V lokalu ligi SZ. 61/2 p.
, .
.
. St~rozakonnt: &l('.Cl .do lat 15-tu zmarło 3, w tej
me, co to za wodka, talneJ Jeszcze w zy· wy ? ~no, ~ ~
) .
' ..
Liverpool, 25 wrzesnta. Bawełna .(BpraW07.tlallle po- l~czb~echl51pcow 2, dZIe~czą,t l;doroslych l, w tej
ciu nie piłem," odezwa! się l:obotnik i ró- republi~ans~IeJ za?rano wszyst1ne doku- czą,tk.). Przypuszczalny
obrot 10,000; stale. hczble m\)zczyzn l, koblet-, amianowiCle: Wolk:
wnocześnie osłabł, na calem CIele; Podano m, enty l SplSy naZWIsk.
Liverpool,25 września, popołudniu. Bawetna.(Spra- F..l~·s~ze~I~,.'~7~9.~,~~~~~~~~~~~~~~~
wozdanie końcowe). Obrót 10,000 bel, z tego na mu wody, co jednak nie pomogło - robo-. Kalkuta 25 września. Więźniowie w Man- spekulacYę i wywóz 1000 bel. Amerykańska stale; .
LISTA PRZYJEZDNYCH.
tni~ pom~mo pomocy lekarskiej zmarł w dalay podnieśli bunt, który stłumiono z suraty bez zmiany. MiddL
tlmerykańska na wrź.
HoleIVict.oria. pnia 26 września przyjechali:
S3
29
dWIe g o d z l l l y '
5 /32 , na wrZ. paź. 5 /,n na list· gr. 523f3~, na gr. A. J?fumenthal kupIec z Rygi, J. Blumenthal kp.z
·' fi "
. :d·
ł . k
k b l ' pomocą broni.
MówiQ" że kilkuset wię- st. 5'313,2' na mr. kw. 5S3/&~ p.
"
.R,\!Zl"
L,ewaudowskl kp. z Casse1,.
"
...
J.~
W e a,szce znaJ owa SIę was ar o o· , .,
wy, kt~ry jakiś czas .przed .wyp.adki~m p.zmow utraClło ZY~I~;
B -U (J H T Y G O D N I O UT T
Bo kupIł celem plukama zramoneJ ręki. Za"
Rzym, 25 wrzesma., Oholera.. W Alles~.A. 'J:""O"'J:"E:TSZE:T S'J:'.A.C~ 'J:"O'V'V.A.:E.O'V'VE:T
pomniano następ?-ie o tej flaszc~ a fatalna sandryi ząchoro\vały3 osoby':-zmarła 1; w
od dnia 14 do 20 września .
llo.myłka,s~ała. SIę powo.d,em. śmle.rCI, .czło- Bergam,o zachorowało 18 _ zmaI,'lo la,' w
PrzybyłQ:
Odeszło.
'
ł zonę l 'd zleck o. B
z komun. z Cesa.r.- ' z Z agra- w komun. do Cesar- za GraWIek a, k tory
pozostawI'
.
h
ł
4:
ł ~ 2
C
B M tł'
b
Nie potrzebujemy doda-:va6,jak dalece pan- reS?Ią. zac oroway-:- zmar y~ ; w 1'e• a: erya y I wyro y
krajowej st\Va.~
nicy
krajową,
stwa
nicę
stwo .B. l)rZerażeni są tym nieszczęsnym mome zachorowały 4-zmady 3; w ~uneo· Bawełna17~d §w . 1~80
Ps~d Ó w
kgr.
wypadkiem. •
,
. zachorowało 12-zmarło 7; w CaserCl.e za- W e l n a ,
291
10120
l8
- W Ozorkowie dnia 1 października, ja- chorowało 14-zmarło 5; w Genui zacho- Odpadki bawełniane i wełniane 891
7S
319
ko wśr.odę po św. Michale, odb~dzie się: ro.w,alo, 41~zmarlo 20,' w Spezzyizachoro- Prz~dza bawełniana ~ - - 1271
13~9
1520
966
Prz~dza~wetniana
- - - ;,:
5040
k
wa.l ny Jarillar ' . .
wało 20 zmarło 10' w l\-Iassa e, Carrara za- TIaminy bawełniane. l wełniane 1899
14.20
10067
27143
- W AleksandrOWIe pogramcznym został'
d"
Przetwory chemiczne i farby 20ó3
1211
79310
458
la wytoczoną sprawa o kra~zież t ..zw. "ar- chorowały 3 zmar y2; wJYIe yolame zmarła Papier _ _
1450
2040
telszczykom," t. j. robotnikom~ ~zywanym 1 osoba; w Neapolu zrJ.Ghorowal0305-zmal'- Żelazo Burowe
4.639
1202
52030
do rewizyi p' akunków. Treść Jej następu- b,.10 156,' w Rellgio
nell'Emila
'zachorowało
"
kute,
odlewy
i to p. ~
Węgle kamienne i koks- korcy 31013
1438900
jąca: Na początku maja r. b., po .przyb y- lO-zmarło 6· w Rowigo zachorowały 4- Drzewo opalowe - - 5490
.•
,.
O okazał SIP w od- '
"
bu dowan
1 e
li728
ClU pOCIągu zagramczneg ,
.., ,.. zmarły 3' w Rzymie
zachorowała 1 osoba;
'l
30670
33
dziale komory na foksalu brak wart,osCIo.
'. .
, .'
Wapno i cement5436
wej posyłki Z 26. zlotemi. z~garkami: Sledz- Iw !nnych IDIeJscowosCJach zachorowało.
g!~;a:
7~~O
two wykazało" ze kradzIez popełll1ł artel-I' O,sob-zmarło 5. Cholera w Neapolu zmllleJ- Asfalt smoła i tektura. smołowcowa _
1232
450
szczyk ,Bei'cow, którego niezwlocznieosa- sza się' z dniem każdym.
Szmaty i masa drzewna ..
1536
415
189
352
d,.zono ;V więzi~~iu .. Wykryto w ~alszY~1 Pary( 25 września. W Pyreneach, wscho- i~~lpie _
!~
CIągu, ze kradzlez me była popełll1ona p dnich zmarło wczoraj 5 osób na cholerę.
Kości Surowe
raz pierwszy a w skutek dalszych rezulta-,
. . ')
.
:",
.
Lód
tów śledztwa oddalono starostę artelszczyK~lr, ~5 wrześn~a. .~zls,popołudnlU wrę- W~~obyszklanne ków Smirnowa, który się podobno na na- czyli prezydentowI IDlnlstrow Nubar-baszy Czt;lSCl maszyn •
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