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Zeszyt październikowy .Deutsche Rundschan" mieści al·tyknł ekonomisty niemieckiego, Gnstawa Colma, w któl'ym zebrano
ciekawe szczegóły o działalnoś~ i i charakterze stowarzyszell spożywczych w Anglii.
Zarys ten nie obejmuje zresztą wszystkich
Iwiązków spożywczych istniejących IV Augli; pozostawia on na bokn, albo wzmiankuje tylko pobieżuie o specyalnie robotniczycb stowarzyszeniach, utworzonych na
wzór r ochedalskiego i mających IH\ celu
gie !Jezpośredni~ zl!lpiejszenie wydatków
ia ~aspokojeniB potl'Zeb codziennych
swych uczestnił;ów (związki Le, zakupl\iąc
rózlle przedmioty hurtem, a wil}C taniej niż
zazwyczaj, sprzedają je swym członkom po
cenie rY\Jkowej), lecz zgromadzenie na ich
korzyść pewnych oszczędności, możliwych
do zrobienia dzięki tej okoliczności, że różnicę międz>, ceną towaru hjlrtowt i targo\1'& stowjlrHszenie odkłada i III'zy kOllou
roku oddaje do rozporządzenia członków.
Artykuł GoIma zajmuje się tyłko sto warzyizenlami osób pozostających IV służbie rządowej; związki te, prócz swego chal'akLeru
mniej zamkniętego w porównaniu ze stowarzyszeniami l'oboczemi, różnią się od ot&tnich także swemi celami: asocyacye Lego rodzaju dążą wprost do ~ml\iej~zenta
kqęztqw utr~y man!a swycq człouków, w
aroaze albo hill'~ownych zakupów towarów
i rozp rzedaży ich we własnych skladach i
magazynach ' po cenIIch ZniŻOI!yclh albo te~
prz~z ża",i~rąnie ul1!ów ~ różqerąi fil'mam!
llandlowe!lll o ustępstwo z ceny spr;redażneJ
ich to\varów na rzecz członków związku,
pod warunkiem ureJl'ułoW!lllia raclląnkQw
galówką. Ppdpbnycll stpwarzys~ell , nie licząc !Il11óstwa jlrzedBiębierstw efemel'Yczn~ch, ist!li~Je w Anglii trzYi pierws~e \10'
WS falo IV IS6~ r ., ~ nader szcz"pł~mi śl'od~ami, wśród ur~ędllików zarządu pooztotowego (Post offłce General Supply Association), którzy jlostanowili tą drogą uła·
lwić sobie i swym rodzinom walkę z drożyzną artykułów żywno,ściowych; korzyści,
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jakie osiągano ztego przedsięwzięcfi\ i go- obrOty - stowarzyszenia - zBrOk 1878=W:=sf"ach Iiifiiistrów w Ang I zawsze znajdują
I'ące pragnienie urzędników iU)ly~h zarzą- niosly już 1'/. miliona f. ster!.
sip, Indzie, stojący na czełe wielkich prze<!dów, aby stać się czlonkami stowarzyszeNic dziwnego, że instytucye poJobue, siębierstw handlowych.
nia , pobud7.iły ostatnie jnż w roku następ- nader dutkliwie odbijające się na inLereW~r6d zasług stowarzyszeli spożywczych
uym do rozszerzenia zakrei1u swej działal - sach różuych kupców, wywołaly z ich sb·o · na pierwszym płanie należy postawić przeno§ci i przyjęcia miana stowarzyszenia ny z początkn szyderstwo, a poLem, gdy ciwdziałanie nałogowi brania towal'ów na
wszystkich wogóle urzędników cywilnych niebezpieczellstwo stało s ię widoczne i za- kredyt, co w gospodarstwie jednostek i na(Civil ser vice Snpply Association), z po· ciętą walkę. Po nieudauej próbie zmuszenilł. rodu prowadzi do szkodliwego zawikłania.
<17.ialem swych czlonków na trzy kategorye: firm hUl-townych do pl'zerwania stosunków IV interesach i do nieopatrzności. Waźnelll
udziałowych, z któlfch każdy Ilosiada tyl- ze stowarzyszeniami, handlarze uciekli się jest także nsnuięcie dla słnżby domowej
ko jeden u,lzial, w cenie l f. sterł., zwy- do pomocy parlamentu, przyczem dowodzili, możności uielegalnych zarookow, płynących
czaj~ych członków z pośród urzędników że czloukowie stowarzyszell, zawdzięczając z przekupywania tej służby podarkami ze
zarzl}tlów cywilnycu. wnoszących po 2'/, środki do życia placącym podatki, llodko- strony handlujących dla zyskania k.lienteli;
szyI. skladki rocznej i członków przyjaciót, pują jednak d"bl'obyt ostat.nich; że człon- dalej ważną korzyść stanowi zniżenie cen
wnoszących rocznie liO 5 szyliugów katuy; kowie stowarzyszeli Ilarlużywają swego sta- towarów, co pozwała ludności ubogiej kow sprawach zarządn mają głos tylko u- oowiska słnżbowego w celu zyskania. pl'ze- rzystać z większego komfortu w życiu codziałowi W takiej postaci stowarzyszeuie wagi IV konkUJ'encyi i IVogóle niywają dziennem, a handlujących zmusza do umiarzrobiło szybkie postępy i posiada obecnie swego czasu, należącego do państwa, na kowania swych zysków na kol'Zy~~ naogromny ruchomy i lIieruchomy majątek , os i ągnięcie celów czysto spekulacyjnej na- bywców.
a członkom swoim dostarcza uajrozmait- tury; że dziąlalnoś~ stowarzyszeil rujnnje
szych artykułów potrzeby codziennej. Sto- mnóstwo drobnych kUJ)Ców, na których owarzyszenie to miało w 1867 r. tylko 5,OH piera się caly narlod; że otwarty charakter
członków, a 1\0 rokll 1885 ju~ 38,693; o- takich związków i osiągane III'ZIlz nie obbrllty towar~ystwa wynosiły IV 1867 rokl!, niżenie kosztólv otl'zymania, prowadzi nie
Akcyza.
21,322 f. ster!., a w 1885 r. już 1,758,648 do rozpowszechnienia porządku i oszczę- .Peterb. wiedomosti," donoszą, że
f. sterl.. 'fowarzystwo nie miało wca.le w dnoąci, jak to widzimy w stowarzyszeniach komisya specyałna, utworZODa przy mini1867 r . niemchomości, a w 1885 1'. posia- roboczych, lecz l!r~eoi wuie do zbytków i sLeI'yum skarbu, pod pl'Zewodnictwem dydalo je j uż w cenie 129,948 f. sterł.; wresz- marnotrawstwa; że lIakoniec system n- rektora. deparUimentn podatków uiestałych
cie administracya stowarzyszenia zajwowa- stępstw z ceny al·tyknłów na korzygć człon- rz. r. st. Jermołowa, dła połączenia wszystla w 1857 I'. 28 oficyalistów, gdy w 1885 ków towarzystwa, opiera się l\a oszustwie kich ustaw akcyzowych i przepisów, jako
r. sprawami związkn zawj<ldywało i pelni- i prowadzi cł o nieslusznego upl'zywilejowania to: o akcyzie od napojów i od tytouin,
lo obo,,!iąz~i służbowe w tej instytucyi jednych nabywcaw ze szkodą innych. Ale tymczasowycb pl'zepisów o akcyzie od cn1,250 I~dz.i. O~ te~o s~owarzysz~nia wkr.ót: wszys.tł;ie te la.men~ac~·e nie osilł[nęły. ż&- kru, przepisólv o ali.cyzie od ołejów naftoce oddZieliło Się arugle pod m\anem CI\'III dnego skutku, Jezelt lIIe IIw&Żaó za. takI u- wycłJ, od zapałek, oraz dla. ułożenia jednej
Senice Cooperative Society, które, znosząc twol'zenia komisy i \larl!Lmentarllej w 1879 ogólnej II ta.wy o opla.tach a.k.cy:r.owycll.
obo~· i'łz~ow!l Iloaiadanie pl'zez c7,lon"ka je· r. do z.badallia tej ~praIYY. Komisya, ze- nkoliczy swoje zajęcia w końcu ' roku bleqnelfo "działu, nię. wyszło jednak z granic bra.wv.)' masę materyalu iJILeI'esującego, żącego.
zarząd u cywiluego. Interesy Lego Sto-W1\1'2y- ule (loszła do żadnych wnia,sków określoDrogi żelazne .
szenia kwituą taksal1\o j!lk i pIerwszego; nych i przerwała. swoje czynności bez ża- Zarzad Kolei brzesko·moskiewskiej,
w ł8&~ r. kapitał stowarzyszenia w ak- dnych re7;"-ltatów.
zawiadnjąCy interesami związku komu.nik.acyacli wynosił 100,000 fuutów (dywlden<\a.
Wsaystkie 1V0góle zarzuty, skierowane cyjnego. warsza.wsko-orłowsko · carycy nskle
uie może prl':ew.l.'ższać, \'(edle \lsta.wy, 5"1.), przeoiwko stowarzyązeniom, nie wytl:7.ymu- go, zawiadomił tutejsze koleje, że :r. rozpoą obl'o~y ~o~ięgły cyfry 469,000 f. ster!, j ą 1(I·ytyki. Zajmowanie się sprawami po- rządzenia. miuiserynm komunikacyj, z dnie~
powodzellie ~ych Ilrjledsiębieratw podziałalo stronIlemi, poza slużbowemi obowiązkami, 1 styc7.nia r. 189 ł wprowadzoną bę~1.le
wielc!l zMhęoająoo i IV 1872 I'. utwo l'~yło uie [ll'zedstawia nic nl\gauuego, jeśłi zl\ję- (z wyjątkiem specyalnej taryfy na cuklel',
się podobne sl;(l\yarzyszen~e oficel'ów armii cia te, w woln)!ch chwilach lub przez za- rafinadę i mączkę cukrową) zmiana wszysti floty (Army and Navy Coope('ative So- stęllc,qW wykonywane, dążą do poprawy kich taryf normaln)'ch i specyalnyclt, 1Stciety) , ilość członków utlziałowyc\~ ~tqreg<l ekOJ\Qmicznego polo:ienia członków stpwa- niejących w tym związku komnnikacyj'nym
(udzial l f. ster.) d,qsie!{łą \" \879 nlł\11 rzyszeil, przeciwko czemu nic uie może .l kolejami wiedeńską, terespolską i fa1300,
il Aś~ c~łonk Iy wyklych ~,QOOi mieć pl\llstwO. Zresztą nawet na stanowi- bryczno·łóllzką·
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Amo zasnął z Il~miecherą lIą twarzy: Zapaliłam nówl} ' świecę, nie mogąc znl~'" clemno~ci. O spaniu ! mowy nie było podczas
tej .ostatniej nocyl " Wsparta.' na łokciach,
patrzałam w ukochaną twarz śpiącego, pła
cząc cicho.... Jak ja cię kocham ... mój naj th'Oższy, jedyny ..• a ty odchodzisz ... dlac1.egol los tak Okl'qtOYl przypadł. llall1 w udzia1~1 Ja nie umiem. żyć bezlciebiel Boże, mój
Boże, ojcze łitOŚG!wy, pozwól mu wrócić,
jemn i wszystkim... niech spokój zapannjel
Dlaczego pokój wiecznie tl'\vać nie może?..
Byliśmy tak 8ZCZęŚąwi... zaszczęśliwi może... Zupełne szczęście nie może istnieć na
~!emi... Ol co tą ~a radosć będzie, g'dy OR
powr6cl r tak jak clzi~ będzie leżał Ill'ZY
mnle, bez trwogi o jntro ... Jak on śpi spokOjule, o ty mój odważny, skarbie jedynyl
fi jutro, gdzieii: on spać będzie? Może na
t wardej, gołej ziemi. .. może gdzie w rowie,
I'AUny, opnszczony... " Wyobrażałam go BO ,
bie z szablą utkwioul} w piersiach, lub knlą IV głowie, a krew strUllllłm iem oiekłu .. .
Ogarnęła mnie taka litoM, i ból zarazem .. .
Jakże chętn ie byłabym go w tej chwili ohsyp ała pocałuukami, ale nie nałeżalo biedaka, budzić; on tak potrzebował pokrzepiającego SU lI . •• Jeszcze tyłko szeŚć · godzin!
Nielitościwie prędko czas bieguie, mlUlIŁa
za minutą, monotonne • tyk, tak" odzywa
się tak obojętnie, płomieil świecy nie dq~nie
nawet, naokół taka cisza .•. achl czyż wszystkie te l'zeczy nie IlOjnmją , że to jest .ostatnia noc?" Łzy płyuęfy mi po twar7.y, po~
wieki bezwieduie opad ly, glowa Ilocuyliła

utlerzył w nie (llos straszuy; zbudziłam si ę,
słysząo dzwięoząoe w myan rozpaczliwe
słowa: llożegnanle, pożegnanie!

Gdy tak po raz dziesiąty czy <Iwuąąs,t.y
zerwałam się z pólsnu, dniąłu juli. Zapll'
kano do <lr1i'Yi,
. -

.
Szósta godzina, pan1e kallitan ie! - QAmo połecił

~najlllil żołnierz, któremu
wcześnie się zbuazić.

A więc na,leszła ta straszna chwila...
bolesne stowa pożegnania mają b,yć ' wymówione. ..
Arąo ~erwal si ę. Postanowionelll było, że
go ' nie ~dvrowadzę na kolej. Cóż znaczy
kwadrans dłużej lub kl'ócej, a na co Indzie
mają. w i dzieć mój ból. Po rozstauiu się,
po o$tatnim pocałulj.ku, pragnęląm upaś Ć
Da ziemię i płakać, plakać !łez I\oilcal
_ Odwagi, Ąfarto!"""=\1ocieszal mnie Arno,
llbierąjąc się śpleunłe. - Za dwa miesi!J.ce
najl\ótnłej cała ta historya się skończy ...
PI'zMież wszyscy nie będą zabici... na tysiąc knł, jedna zaledwie tl·a6a... Przecież
ł.udzie wl'acają z wojny ... twój ojciec na.
przykład ... No, raz łś~ musiałem ... Zostąjąc
żouą huzara, nie myśjałaś chyba, lie on
szablę w kąciA postawi. Będę często pisywał, donosił oi, jak wesoło odbywa się cata kampania. Jeieli miałoby mule spoLkać
co~ zlego, nie cznłbym się tak wesoło usposobionym ... Idę po ordel', nic więcej...
Uważaj tylko · tutaj na siebie i naszego
Ruru ... Gdy ja Zl\aWan8uję l jego tl'zeba
będ~ie o jetłen stopień posuoąć ... Z pl'ZyjelllDo~clił posłyszy kiedy:! od ojca, że brał
udział w wielkich zwycięlltwl\clt z 1851l

l'o~u.

Ch.ciwie słucuałam kaidego słowa ... We-

soła la paplanina. lIspakajala mnie. On

szedł li taką radośoią ... Ulój bół był, Zl\tenl
egoiRtyczny, a wIęc nieł\spI'awied liwiony -

Z~llIIkano znów do drzwi,

kacyę przerwano, ale dotycbczas przynaJmniej wiedziałam z nich że A~no żyj e. i u!e
jest ranuy. Gdy przez kilka. dUI me
miałam listu, z jakąż trwogą odczyty,!ar
lam nazwiska na liście ll~łeglych 1. .. A Jaką~ radoś~ uczuwałam, n~e znll;łazł~zy .n&·
zwrska ukochanego I ~Boze, dZIękUJ!) CI za
to~ - wyrwał mi się okrzyk po p~zecz.Ytaniu pierwszej takiej listy. Gdy Jednak
wymówiłam te słowa, jakiś I'ozdżwięk .pozostal po nich. Dłatego, te Adołf Schml.dt;
Kal'ol Miillel' i inni - a nie Arno. Dot.zklzginęli na p!llu błtwy, d.łatego d~ękował8!l1
Bogu? Taklesame 1104Zlękow!-~e wypły~loby z innyeh ust, gdyby \~ mIejsce Schmid·
ta stało nl\zwisko Dotz,k l, a dlaczego mo:je podziękowanie lDiłsze ma bl~ Bllgn, nlz
inu~? A~}J! ~ był ten .rozdźwlęk , prz.81·ywaJ'łcy mI kudą ruodh twę: zarOZll.Dlu,~ło
ścią było pl·zYllUsze~a~,. że to .• d!." mQ~'
Dot.zkl zosUił przy z~clU,.a ~golZmell dZlę 
kować Bogu za to, ze. nl8 Ja, .Iecz lIaI.kR
chmidta, żona Mul\e~a i wiele lU~ych roz·
pac:ta~ mnszą, przeczytawszy ~ listę· Tegosamego dnła otrzymałam llllt o~ Mua.
"Wczoraj ~toczyłiŚllly bitwę_ ~Ieste~y,
nie tety, była to porukal Ale poclen Się,
4,
;;
knchana Marto, następna. walka da. nanl
*
zwycięztwo. Była to dle. mnie w&żna chwiSkubanie szarpi, odczytywanie gazet, la ... po ra1: pierwszy ata!em wilród gradll
rozglądanie na karci~ wojny rnchów obn kuł. Dziwnego doznałem wrażenia.•. lIstnie
\\ pjsk, modlitwa IV koileiele za zW)lclęztwo ~i D uiem ~iedyg opowi~m; stra~li,!em jeg~
i ązcz~ślilVy powrót ukochanych, rozmo~l'a Jedl~ak I. Naokół p~daJ~ .zablcl I ra.nUl
o wiadomości:lch nadeszłych z placu bOJn: a IIlkt lm ~omocy Ule. DIeSle! W8Z~y .110
to były jedyne zajęcia moje, n'loj~j rodz!ny trnp~cb ś~leszą ~aprz()d... c e t I" gnel reI
i zuajomych. Wszystko, co poia lem 1st- Dow.dzel~la. naJdro~szal
?dy ~dzlemy
niało, nie miało żadnej wartości; jedno. py- ~v rr.uryruadyk~owah ,,:aruukl pokOJU, p~zy·
tauie zajmowało myśl wszystkich. .Kledy JedZIesz do nllue, a. clo~ka Marya W8&mle
i jak skoilczy się wojna· ? J etlna rzecz bIL- \ na len czas pod swoją opiekę naszego ",&eh.
aziła z tego letargu: telegramy z Włrx;u. nmtlu."
...
Moie roznmie si~ naj więcej radowały WIeListy takie s~rawlaly ~I raj kie rOlkości od Arua. Były one wprawdzie bllr<!zo ze, ale IlUtępuJłłte po Olch dal, " szezeIV zwięzłych słowach zawarte, .\1'00 ni- gólniej noce, byly lalo. kalaaą. Nie mo-

- J nż czas, panie kapitanie.
- Idę za chwilę: Ą wit)c, Marto, moja
żono,ll1ojajetlyna...
PoolIwycil mnie w ramiona. Słowa )10żegnania wymówić. nie mogłam... Ozułam,
że jeżeli przelnówię, wybnchnę płaczem
i I'ozwieję, zepsuję mu swobodę, z jakI} ódjeżdżat. Wybuch żalu zachowałam sobie 'jako zadosyćuczynienie _ na chwiłę po
rozstauil\.
_ Żegnam clę, mój skarbie, żegnam cię!2awołał Amo i nsta j~go spoczęly na 010ich w dłngim pocalunku. Namz uczułam,
że jego usta zadrzały, pierś poduosił (~ się
szybko ... ilU 'cil mnie i tWlIl'Z kryjąc w dlo·
niach, wybl\cunl}t gro~nem łkaniem. Tego
by ł o ju ź zawłełe ;' zdawało mi Się, że h'ac~ 2mysły.
_ Amo, mój Arno! - wołałam, obejmując go - zostali, nłe o~jeidżaj l - Canłam,
że żądam niemożlilVości, a jednak powtarzalam: .Zostań, ach, zo tań"!
- Już wielki czas, panie - odezwa! się
znów :lolniel'z,
Jeden jeszcze pocałnuek, ostatni. Arno
wybiegł.
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- Nowa odnoga południowo-zachodnich
dróg żelllZDycll, od stacyi Pieczanówki do
miasteczka Deniszowa, ma być wkrótce
zbudowana_
- Glówne towarzystwo ruskich dróg
żelaznych podnio~lo kwestyę obniżenia tal'yfy na przewóz drogami żelaznemi kamieni w bryłach i taflach.
Handel.
- W handlu zaczęly ukazywać się paczki herbaty z etykietami drukowanemi w
taki sposób, że przez środek paczki przechodzą paski, naśladujące co do ksztal tu,
barwy, a po częśoi i rysunku, bauderole
rządowe. Z uwagi, że herbatę z takiemi
banderolami puszczają w handel tylko Ih'my, które, pakując swój towar w paczki
bez konł.roli rządowej, pragną podnieść jej
warto~j) \V oczach kUJlnjących , departament
dochodów okólnikiem ogloszonym IV" Wiestniku finansów" zabronił nadal d rukowania
etykiet podobnych.
- W Odesie spodziewają się w tym 1'0ko ozywlenia I'uehu IV haudlu zbożem, poniewaź spodziewane urodzaje chybiły IV
Rumunii. Producenci rumuilBcy sprzedali
w lipcu spekulantom angielskim zboże po
14 szylingbw za kwarter, a teraz niektórzy kur.0wać je muszą na miejscu po 1920 szy . za kwarter,
- Jako objaw wzrastającego rozwojn
stosunków handlowych , dzienniki ruskie
przytaczają, że jeden z przemyslowców w
Cesarstwie zawarł kontrakt o dostawę buMw dla wojsk angielskich, przebywającyc h
w Londynie.
.
- Ministeryum komuuikacyj zatwiel'dziło projekt urządzenia. portn naftowego
w Odesie, wypl'acowauy Ill'1.ez główny zarząd llOwo.l"Uskich portów Jlandlowych,
Kredyt.
-lIIiniśterynm skarbu rozpatl'nje obecuie
projekt ustawy lombardu prywatnego dla
kraju północno-zachodniego. Celem 10mbardn będzie wydawanie pożyczek na zastaw wszelkiegl) roffzllJ u ruchomości i towarów, z wyłi}czeniem papierów procentowych, oraz przyjmowanie rozmaitych eennych ruchomości n!\ przechowanie. PoczątKOWy kapitał lombardu określono na
500,000 rnbłi. Lombard założony będzie
w Wilnie i otworzy filie w innych miastach
kraju pólllocno-zachodniego.

DZIENNIK Ł6DZKI.
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uregulowauia waluty, a względnie zaprowadzenia waluty złotej, kurs rubla znajdqje się na poziomie obiecującym pewną
stałość, wobec świetnych stosunków fiuanowych Rosyi i kursów jej pożyczek pań
stwowych_ Kwestya uregulowania waluty
ru kiej nie przestaje jednak interesować
gieldy. Dobrze informowany organ gieldy
berlińskiej zapewnia, pomimo wszech stronnych zaprzeczeń, że przejilcie do walu ty
zlotej w Rosyi, jakkolwiek nie nastąpi zaraT., jesL jednak bardzo blizkiem. Silna 0pozycya Pl,zeciwko projektowi ruskiego mi·
nisteryum handlu, podniesioua w samej
Rosyi w interesie roluictwa i wywozowców, J1ie pozwala na pośpiech w przeprowadzeniu projektn, ale zarząd skarbowy z
góry przewidzieć mnsiał wszystkie trudności.
Nie dawał on dotychczas żadnego
bodźca szalonej grze gieldowej, przeciwnie,
stawiał jej pewien opór; z pewnością jednak użyje wszelkich środków przeciwkl>
dalszemu obniżeniu waluty, a wiadomo, jak

Z MIASTA i OKOLICY.

243.

(-) K r~awa z~msta. Z":mieszkaly ~_
mu pod _ 1006 przy uhcy Zarz6wskie'
Włodarczyk, otrzymał w sobotę ostrzeże~
nie, że młodszy (l6-letni) syn jego IJl'acu'
jący w fabryce p. B. przy ulicy iVidzew:
skiej, będzie pobity. Aby ochron i ć mlods'e.
go syna przed uiebezpiecz e ństwem , Wło.
darczyk wyszedł na Jego spotkanie 'Har.
ze starszym synem, 20-letnlln Ksawel'sm
Kiedy już wszyscy trzej powracali razem
do domu ulicą Widzewską, spotkali trzech
młodych mężczyzn. Minęli ich, lecz zale.
dwie uszli kilka Iu'oków, jeden z tlozeeh
spotkauych o~wl'ócił się .raptownie i IlI"zyskoczył do ruch z długlUl nożem w ręku
o d wóch ostrzach. Nie mogąc dOSi ęgnąć
młodszego Wlodarczyka, utopił nóż WIliei',
siach brata. jego, Ksawerllgo, zalll\iąc mu
jeduem udel'zeniem dwie niebezpieczue rany. Gdy Włodarczykowie ratowali sie ucieczką, l'obotnicy zarzucili ich kamie:lia_
mi. Życiu Ksawerego zagraża nieJezpie.
czeilstwo. Sprawcą pokltlcia jest D., robo.
tuik z tejsamej fabryki p. B. IWzy ulicy Wio
dzewskif'j.
(-) Sm i er ć od zaczadzenia. W nocy
z piątku na sobotę AnUli. Kulawa, zamie,
szkała w domu pod M 675 III'zy ulicy Pla.
cowej, polożyła się, za.sunąw8zy szybel' or!
pieca - zawcze~nie. W <lwill godziny pó.
źniej śpiąca w tymsamym pokoju subloka_
torka Knlawej łll"zebudził a się, lecz uczuta
tak wielkie oslabienie, że nie mogła (Ioduieść s ~ ę z łóżka. Zebra.wszy jednak wszyst.
kie siły, zawlokła się do sąs iedui ego pokoju i oprzytomniawszy tl'ocllę, wróciła, aby
ratować Kulawę. Było już jeduak zapóźno
zaczadzonej nie zdołano już otrzeżwić:
Wczoraj odbył się jej pogl·zeb.
(~) Wypadek w fabry ce, W ni edzielę
w fabryce p. Geyera, robotnik Józef Kanie:
ra przy czyszczeniu maszyny utracił wska.
zujący palec u prawej ręki.
(-) N ag ła ś mierć. W zeszłym tygoduiu
we wsi Olechów, gminy Wiskitno, zmarł
nagle 71-letni żebrak, Be.... ard Wagner
stały mieszkaniec Łodzi.
'
(-) Krad z ież. W nocy z sobo ty na niedzielę, zlodzieje dostali się przez parkan
na dziedziniec do.mu p. Knapskiego przy u·
licy Skwerowej, zamknęli stl'6ża we wła·
snem jego mieszkaniu, podpadszy drzwi
dl'ągami, psy jego zabarykadowa li IV budzie i zabezpieczywszy się IV ten sposób,
przystąpili do dzieła. Oderwali klódki u
czterech komórek, z których zabrali 14
kur należących do włailciciela domu, a na·
stępnie otworzyli cicho okno do kuchni pp.
K., wynieśli 6 rondli miedzianych i uciekli

(-) B aw ił wczoraj w mi eście naszem
inspektor lekarski guberni pioll'kow kiej
p. Dobrzelewski, przybyły specyalnie w celu zrewidowauia po(l względem lekarskim
nowozbudowanego szpitala dla izraelitów
fundacyi pp, Izraela i Leony malżonk ów
Poznaljskich.
(-) P rz ysię ga wójtów. Dzi§ w zarzą
dzie powiatowym lódzkim odbyli przysięgę
na urzędowanie nowozatwierdzeni na następną kadencyę wójci gmin powiatu łódz.
kiego.
(-) Z teatru. "Sąsiedz i ", komedya w 4
aktach p. .M. Baluckiego, wysta.wiona w
sobotę po raz pierwszy na scenie teatm
Victoria, należy do lilij lepszych i naj popularniejszych ntworów scen icznych lubianego pisarza. Zawiera. ona tesame wady i przymioty, jakie charakteryzują wszystkiejego
potężnemi środkami rozporządza. Gwałto sztuki. "ie odznaczają się one kunsztownie
wne skoki knrsu rublowego ani na chwilę zawiązaną i wartko toczącą się akcyą, ani
nie wstrzymają go IV dążeniu do celu, a dobrze obmyślaną glówn ą postacią dzialacelem tym było i jest przywrócenie waluty. jącą, której zazwyczaj trudno w sztuce odPoczt y.
szukać, tak mało "dziala" i wpływa na
- Wskutek otwarcia niemieckiej insty- rozwój akcyi i rozwiązanie węzła sytuacyi
tucyi pocztowej w ~anzibarze, korespou· dramatycznej . Zato mnóstwo wybornych
dencya pigmienua pomiędzy Rosyą a Zan- scen epizodycznych i cala galer,ya postaci
zibarem Ilodlega tymsamym przepisom, co pochwyconych z życia, św i etna charaktekorespondencya innych krajów, należących rystyka, cięty, choć n,ie wyszukany dowcip,
do wszecb ś wiatow~go związku pocztow~go . dosadna satyra, wymierzona zazwyczaj
P rzem ysł.
przeciwko klasom przewodniczącym, mimo
- "Km'yer warszawski" dowialluje się, zakroju farsy , nadają sztukom Baluckiego
że akcyonaryusze cukrowni Czersk otrzy- tytuł do miana kome~i społecznej. Krań
mają 8 1/.°/., a akcyonJu'yusze cukrowni cowy pessymizm antora w poglądach na.
Częstocice 17 1/,% dywidendy,
szlachtę i arystokracyę rOlIową Galicyi
- W dniu 19 b. m. w nocy, we wsi przebija się i w tem, że IV sztukach jego
Wólka Profecka pod Nową Aleksandry!!, 110stacie dodatnie albo nal eżą do ulubionespalił si ę doszczętnie gmach zawi e ra.j ący go mu ś wiatka mieszczański ego) lub, jak
fabrykę mączki kartoflanej
i syropiarnię. IV . Sąsiadach", wychodzą z pod Jego pióra
Zuiszczone zakłady, jak donOSI "Kuryel' bla'lo, prawie bez rnmieilc6w życia (Adam
wal'szawski·, byl,)' ubezpieezone IV jednem Wolski). lIfimo to pessymizm ów niezbyt
z towarzystw ruskich na ogólną snmę rs. razi, bo czuć w nim kochają~sęrce i wia·
68,000; IV składach fabrycznych znajdowa- rę w uzdrowieuie chłostanych. Naturalnie,
lo się towanl za rs. 38,700, który byl ostatuich guiewa.ją zasilne może syl,JopiubeZIJieczony w temsamem towarzystwie zmy przykładane na bolące miejsca. Pana rs. 15,000. Wyratowa.uo mączki kar- miętną też była długo owa burza w szklantollanej za rs. 4 - 5,000. Fabryka mącz ce wody, owe napaści dokniętych na antoki kartoflanej wybndowana kosztem bełgij - ra za znaną scenę w "S ąsiadach", w któczyka Du Talisa, istniał!1 od roku 18n, rej .hrabia" każe wykadzić pokoje po kaP i en iądze.
syropiarnia od r. 1884,
ualii szlacheckiej i idzie obmyć w wodzie
Stowarzys zenia.
- Kurs rubla Il os ięguąwszy najwyższe kolońskiej ręce, które zmuszone były do- Sklep stowarzyszenia spożywczego tknąć się dłoni gości. Kto jednak pojmnje
go poziomu przy końcn września, spadł
blizko o 20 m. na 100 r., chociaż później nrzę~uikó\V kolei nadwiślai~skiej IV Wal·- znaczenie satyry, a pośmiać się lubi, teu
znowu poprawi! się o kilka marek. W sp~d- szaWIe, we.dlug sprawo~daDla roze~!aneg:o z łatwościlj. przebaczy antorowi trochę
ku tym zuiku'ł\ \',. .... ill c..ły efekt dome· w tych dl\lach uczestlllkom, rozwIJa S Ię przesady (o ile o niej mo*e być mowa)sienia, jakoby w Rosyi miala być zapl'o- bal'dzo pomyślnie. Od 1 sierpnia 1889 r. za wielką dozę humoru, zawartego w jego niespostrzeżeni.
wadzoną waluts złota. Kurs rubla zajmuje do 31 lipca r. b. ogólny obrót wynosił rs. sztukach i niezrównany zmysł obserwacyj( -) Dzi ś w teatrze Victoria daną będzie
znowu Iloziom, na którym znajdował się 93,823 kop. 17. Zyskn czystego osiągnię ny, chwytający niezmiel'nie trafnie rysy po ra.z pierwszy operetka w 3 aktach, p.
l Jrzed owem doniesieniem. Speknłacyjna to rs. 2,708 kop. 67 1/ . i sumę tę podzielo- charakterystyczne i śmieszuostki wystawia- t .• Biedny Jonatan," z muzykq, A. Milliiezniżka znalazła poniekąd naturalną tamę. no w sposób następujący: na kapitał za- nych pod pręgierz warstw spolecznych.
kera.
Że spekulacya gra.ła główną rolę zarówno pasowy rs. 279 kop. 87, lIa wynagrodzeWykonano komedyę z wielkiem powow zwy~ce poprzedniej, jak i w zniżce osta- nie czlonków zarządu rs. 279 kop. 87, ua dzeniem. P. Trapszo (Badoszewski) świet
tniej, to nie nlega wątpliwości, gdyż wy- dywidendę dla posiadaczy wkładów całko nie, należy przyznać, odtwarza postacie
wóz ruski lIie dos ięgnąl wymiarów spodzie- witych rs. 419 kop. 80 i na prowizyę od t. zw. szlagonów z sercem poczciwem, sła
wanych i wogóle znacznych, a skutkiem zaknpów dokonanych w roku sprawozdaw- bą glową i tradycyjną krewkością. Rolę
W izbie sądowej warszl\wskiei za·
tego rlleczywiste zapotrzebowanie rubli dla czym rs. 1,819 kop. 13. Przy tem ucze- Radoszewskiego zaliczyć musimy do najlephandlu przez cały czas było dość niewiel- stnicy stowarzyszenia otrzymali od wkła szych takich kreacyj ; zamaszyście naryso- prowadzono nowy podział jnry~dykcyi de·
partamentów
kryminalnych. Departament
kie, w każdym zaś razie nie odpowiadało dów 22%, a od nabytych towarów 4.3% wana postać ta wyszła w grze artysty
pierwszy odtąd sądzić będzie wszystkie
ani w części olbrzymim zobowiązauiom spe- dywidendy.
nader plastycznie i prawdziwie. P. Win- sprawy ka.rne, odesłane IV dro(lze apelacyi
kulacyjnym za granicą. Obecnie poza kwekIel' (Gębaliński) dotrzymał mu placu, hu- Inb protestów z sądów okl·.ęgowych IV Kagłam się pozbyć myśli, że może właśnie, kne rzeczy.::-Iecl. stać powiuny na l lrugiiii morem swoim, przejawiającym się nawet Iiszn, Kielcach, Płocku i Łomży, z innych
w drobiazgach snmiennie wystndyowauej zaś sądów prowh,cyonalnych sprawy karw tej chwili kula uderzyła w pierś, Arua planie,
roli, budząc w andytorynm najwięcej we- ne rozstrzygane będą IV departamencie
i on leży omdlaly, bez pomocy, konający ...
- Czy powinny? ..
sołości. P . Janowski (Hrabia) był natural- drugim.
Zrywałam się z posłania i godziny całe
Departament pierwszy zasiauać
*
nym i wytwornym, jak mn wypadało z I·oli. będzie dwa lub trzy razy tygodniowo w
ZaSDI}Ć nie mogłam; uspakajała mnie wte*
P, Popławski (Prosiakiewicz) robił co mógł, miarę potrzeby, departament zaś (lrugi
dy jedynie gwaltbm na myśl przywodzona
Na liście poległych spotkałam już wiełe aby w 1'01ę wlać to, czego jej autor dał
scena powrotu ,hna; on wbiegnie, nchwyodbywać będzie posiedzeuia trzy razy na
ci mnie w ramiona, pośpieszymy do koły znajomych mi nazwisk, a między innemi zamało, to jest życie i prawdę. Druga po- tydzień.
ski naszego Rnru i dni wesela zawitsją nazwisko. mlodego oficera, jedynaka pe- stać dodatnia, również ~ada i nieokreślo
- "Grażdanin" przytacza kilka szczewnej staruszki, dla której miałam wielki na (Wolski), w której rękn przecież leży
zuowU ..
gółów o projektowauej reformie instytutu
w części rozwiązanie, nie raziła IV inter- sędziów śledczych. Wedłng IJrojektn, sę'
Ojciec mój byl bardzo przygnębiony śzaconek.
Poszłam ją odwiedzić, nieść .slowa pocie- pretacyi nieco zachłodnej. . pana Dobrza.ili coraz gorsze wieści przychodziły z pola
dziowie śledczy będą zupelnie niezal eżIII
boju: najpierw Montebello, później AIogen- chy, lub wspólnie plakać ... Przed wejściem skiego. Panna 'l'rapszówna (Stasia) ode- od prokuratol·Yi.
Każdy sędzia śledczy
zawahałam
się
ch
wilę.
Po
raz
ostatni
bygmła
ciepło
i
naturalnie
rolę
szablonoweto, Wbgóle caly Wiedeń był strapiony
Ilosiada.ć będzie przy sobie po kilku poi zawiedziony. Początek wojny bndził łam w tylu domn na jakiejś zabawie, a roz- go dziewczęcia wilIjskiego. Co do reszty, mocników, pozostających względem niego
świetne nadzieje: przygotowywano sip, do promieniona staruszka mówiła (lo mnie: robiła ona swoje sumiennie i starannie. mniej więcej w stosunkn pomocnika ad wośpiewania .Te Denm,· wywieszania chorą Marto I jesteśmy najszczęśl iwszemi kobie- Wogóle przedstawienie sobotuje zaliczamy kata przysięgłego do patrona.
Z tych
gwi, a tymczasem szczęście się od wróciło: tami na świecie: ty masz najszachetniej- pod względem wykonania do najudatniej - pomocników wytącznie wybierani będą
nie u nas, lecz w TOI-ynie powiewały flagi, szego z mężów, a ja najlepszego z synów.- szych IV sezouie bieżącym. Publiczność pra- przyszli sędziowie śledczy. Pensy a sędzie·
H.
a księża śpiewali: .Ciebie, Boże, chwalimy A dziś ? Ja miałam jeszcze męża. .. cho- wie całkiem zapelnila teat~.
go śledczego wzrastać będzie co lat 5 w
za pomoc nam udzieloną w porażce nie- ciaż kto wie? Kule i granaty padają tam
(-) Zbiegła. W dniu 7-ym b. m. zbiegła
tl'zeciej części pensyi początko·
bezustannie ... w ostatniej minucie może zo° z pod straży, przez nieuwagę dozorcy,lpo- stosnnku
przyjaciół. •
wej ,
stałam wdową ... Nie moglam się powstrzy- Jak sądzisz , ojcze - pytałam raz sznkiwana przez listy gończe Chawa. Sofa.
- Decyzya ministeryum skarbn w sprajeżeli naszych spotka nowa pOl'ażka, czy mać od ~ez ... Najwłaściwsze to było przy- Naczelnik powiatu łódzkiego, dowiedziawszy wie pl'zeniesienia fuU(luszów kościelnyclI
pokój będzie zawarty j> <Myby tak być mia · sposobienie do tak smntnej wizyty ...
się, że S. wyjechała do Wilna, tełegraficz z wydziału likwidacyjnego kantoru warZadzwoniłam raz jeden i drugi, nikt nie polecił aresztować ją zaraz po przy- szawskiego banku państwa do wlailciwych
ło, pragnęłabym jej ...
- Czy ci ,lie wstyd mówić coś podobne- nie otw i erał.
byciu. W tych dniach otrzymauo wia- Napróżno pani dzwoni - odezwał się domość, że zbiegłą przytrzymano i wysia- oddziałów gubernialnych tegoż banku, przed
go? Niechaj to będzie wojna siedmioletnia,
kUkn dniami weszła w wykona.nie. Fuuktoś
z
sąsiednich
drzwi
mieszkanie
jest
byleby ostatecznie nasza armia zwyciężyła,
no z powrotem do Łodzi .
dusze kościelne z gubernij nie posiadaj ących
pnste.
a my mogli dyktować warunek pokoju.
(-) Pożar. Onegda.j, o godzinie 9 rano, oddziałów baukowycll, ulokowano: z su- Jakto, pani UHml\ll wyjechała?
Przeciez na wojnę nie idzie się po to, aby
z przyczyny niewIadomej, wynikł pożar ~v walskiej i siedleckiej w kantorze warszaw- Wywieziono ją wczoraj do szp i tała suszarni fabryki papieru i tektury pp. Ber- skim bankn państwa, z kieleckiej IV odjaknajprędzej powrócić;
to lepiej wcale
obłąkanych.
.
nie wYI·uszacl.
gera i Orbach&, przy ulicy Długiej. Ogień dziale banku palistwa IV Radomiu, z piotr- Przez kilka chwil stałam skamienia- zniszczył wszystek towar w suszarni, zrzą kowsJdej w kasie izby skarbowej piotr·
- To byłoby najlepszem - westchnę
ła:
jak
straszne
musialy
być
cier
pienia
tej
łam.
dzając strat ogółem na sum~ r8. 1,500. kowskiej.
- Kobieta tylko może być takim 'tchó- kobiety, jakiż ból bezgl'aniczny do szałn j!! Dzielnemu ratunkowi straży ogniowej ocho- "Peterb. wiedomosti" donoszą, ~e
przywiMłL. A ojciec mój pragnąt, aby
rzem I I to ty nawet, ty, któl'ej wpajano
tniczej , której trzy oddzialy przybyły na ministeryum sprawiedliwości projektuJ 8
wojna
i
trzydzieści lat tt·wała.,. dla Ilobra
tsk płękne zasady miłości oj czyzny i pomiejsce wypadku, zawdzięczyć należy, że znaczne zmiany \V pl'zepisach o naby wanIlI
czucia honoru, drżysz teraz cała i oSlJbisty narodu.,. Ileż takich matek będzie w kraju!... inne części fabryki pozostaly uieuszkodzo- i zatwierdzauiu praw do majątk6w i o p~
spokój stawiasz ponad dobro i slawę nane i tym sposobem pożar nie wywołał: ża rządku windykacyi dlugów z niernchomoś~l.
rodul
.
duej pl'zerwy w fabrykacyi. Suszarnia ,łraz
- "Peterb. wiedomosti" donoszą, 1.8
- Gdybym mojego Arna nie kochała
(D. c. n.).
z zawartością ubezpieczona była w Warszaw- I'zt}d p03tauowiI przystąllić niezwłocznie ąo
tak hal'dzo I...
skiem towarzystwie ubezpieczeli od ognia i rozpatrzen ia kwestyi serwitutów w krllJu
w towarzystwie .Jakor."
- ~mość męża I l'O(lziuy, bardzo to pi'r
polu<lniowo· zachodnim.

KRONII<Jt

N.243.

---- ----Senat rZl}dzący wyjaśnił w

DZIENNIK ŁÓDZK l.

---- ----:::--:---------~--:--:---::::-:~:--:----------

tych przykrego milczcltia, po której lada cbwila Pomiędzy W. Portll i patrYłIJ'chl} eknmeStaroukl nnl: dzi .. do lat 15-to zmarło 2, w
dniach, że spory o prawo udziału włościa- wybuchu ~miechu spodziewa~ si~ nalety. Co nicznym toczą się żywe układy w sprawie liczbie chłopców l, dziewcząt I. doroslych
nina
dochodach z majątkn nałeżącego robi~! Wołoch sięga po rozum do gtowy i otwarcia w (lnin jutrzej zym greckich ko· li.!:~cs~ia:;::"ezIn'!b~g~·~~e~: p!j &
do gouuy. l'ozsLrzygaue być winny Ill'zez wota z patosem: .Gi(. więc, pierwsza ofiaro ściolów.
la 2~,
komisye do spraw~ włościańskich , nie zaś bezdymne o, bez lonku eksplod~eego prochni "
Sofi a, 25 (.&ździernika. (Ag. p.;. tambuprzez sądy.
Czyi. trleb .. dod .. wać, iż nieutulony śm iech wi- low pl'zychodzi do zdrowia, stau jego obe- "Petarb. wiedomosti" douoszą, że do d.ów pokryl slow .. pelnego przytomności umys' cny wszakże nie jest tak pomyślnym, jak
TIILIIGIl,\MY QIIHlIIOWK
rozpatrzenia komitetu ministl'ów wniesiona lu aktora.
zapewniają organy pólurzędowe.
Minister
b~zie prośba kilku miast, o zmienę nazwy
w~jny Mntkurow także silnie zachorował.
Z ttuiA. 251
Z duiu.26
ich mieszkańców w ten sposób, aby nie
Monachium, Z6 października. (Ag. p.).
Giełda Warszawska.
Kauclerz CM'rlvi przybę(lzie tutaj dnia 4
nazywali sil) mieszczanami, lecz • posad~'łdono z koń""m gieldy
skimi", lub .grazdanami" (obywatelami),
listol)ada i zamieszka w poselstwie pruZa wekala krilkote r .. inowe
ponieważ nazwa mieszczanin uie je t czysto
skiem.
ł<l.7ó
40.95
ruską, lecz wziętą jest z języka pol kiego.
Mos kwa, 24 października. (Ag. p.).]{oBerlin, 25 października. (Ag. p.). Od wie· DIl Herlin za 100 IJIf.
LoDlłyu za. Ił, . .
S.18
8.23
Warszaw a.
mitet tutejszej wystawy franc uskiej zobo· lu panujących, miast i stowal'zyszeń nade- DA
33.85
u~ Parli . •• IUO er.
33.- Komisya likwidacyjna oszacowała po- wiązał re talll'atora wystawowego, francu- szły powinszowania i adresy dla marszałka UA Wied.,ó ZR 100 R.
71.80
72zostale do sprzedania zwierzęta warszaw- za, do oplacauia zwykłego podatku ruskie· Moltkego. Król saski nadesłał mu wspaZa , ap lory p.hlwowe.
skiego ogrodn zoologfcznego ua 7,000 ru· go, oraz d6 sprowadzauia wyłącznie rU' niałl} wazę.
!SS.50
Li.t, Iikwi~a .yj ne I(r. Pol. .
bli; przed trzema laty nabyte zwierzęta skich produktów i win.
88.50
102.25 10'l.RUJk
" l.ozynka "schodniA. .
kosztowały przeszło 20,000 rubli. KomiCa r ycy", 24 października. (Ag. p.). Cena
88.~
to .e/. po;;. wewnz. r.I887 .
&8.sya mająca ob myśleć środki do zawiązania naft.y spadła o 38-39 kop. na pudzie.
O~I.:\Llli(l wiadomości hautllowll.
9'.55
[Jsty lIASt. zielO. S.ryi [ .
9\.70
towarzystwa aklimatyzacyjnego, postanowiW iedeń, 24 paździemika. (Ag. p.). Z-po·
93.30
93.30
.,.
"
"
V.
P875
CJ.ty zad. lU. \Varsz. :ier. r •
la lIabyć Bagatel~ na rzecz towarzystwa. wodu opublikowanej przez .Riformę" wy99Wa rU.WI, 25 paździem. Weksle kr6t. term. ba
9;l.9l."n:
lt
V.
- Na założenie bazaru rzemieślniczego miany not pomiędzy Watykanem i nu~
Berlin (2 d. ) 40.95 ;''ł'I., 40.55, 60, 65, 70 kop.: r.on· I,isty UJlt. m. Lotl:oj Seryi I
95.W Warszawie zebrano dotychczas rubli cyuszem papIeskim w Wiedniu, w SI)raWle (Iy" (3 HI.) 8.23 ,~.I.: I'&I'Y' (10 ~.l 33.00 , ..d.; W.e93."
II
6,500. Niektórzy czlonkowie komitetu zbie· odnowieuia potrójnego pl'zymierza, .Frem· def. (8 d.) 72.20 ląd., 71.55 kop.; 4'/. Iio.y Ii.wid",
9"2." III
rającego udzialy, chcą przystąpić do ot wal"
denblatt", na podstawie autentycznych lU- cyjne Król. Pohłkiego lI. 89.60 żąd.; małe 88.50 ząd.;
DUJ" pożyczka. w!-ł~hodui. I emisyj 102.'2:5 żąd., rr eG i eł da B e r liń ska.
cia bazaru z powyższą sumą, inni jednak formacyj, zapewnia, że w tutejszych wta· misyi
102.25 Żąd., m emisyi 103.75 knp.; 4'/, po24750 248.40
obstają przy pierwotnym pl'ojekcie, niepo., jemniczouych sferach nic nie jest wia(lo· życzka. wewllętnu& z 1887 roku SS.110 żł}d.; 6'~ Bankuoty rII:tkie zara'?
247.50
2ł7 .25
l'
,,
114. rlQstl\'If.
dejmowania sprawy, dopóki nie będzie ze- mem o tajnej korespondencyi pomiędzy k!lr. łi~ ty zastawne ziemskie r seryi 9ł..70 il}ll., 9ł.45
01
••
00to
pry"atoe
.
4 51,°/. 4'/,'/.
branych rs. 10,000.
Wielu zamożnych dynalem RampolIo i nuncynszem Gallln- knp., li seryi lit. B 9;;.60 żąd., 93.40 Jmp.; ;'/. listy
za.stawlle
miasta
\Varaza'W"y
r
99.00
zl}d..
fi
przemyslowców i kupców zaofiarowalo po bertim.
98.00 żą~ ., lIr 96.00 tąd., 9,.50, 60 Imp., TV 93.60
kilka tysięcy rubli na zalożenie bazaru,
W iedeń, 24 października. (Ag. p.). Ce· żąd., V 93·00 żoW., 92 ~75, 70, 65 kup.; 5'1. listy za·
z waruukiem jednak, żeby sprzedawane sal'z wyjeżdża w pierwszych duiach listo· ~tawn~ miasta Łodzi .eryi l 95.00 'ąd ., 11 .eryi
93.00 Żąd., lIr sery;. 92.00 żąd., IV ser. 90.00 żąd.
byly wylącznie ich towary.
' a takie je· pada na dluższy pobyt do Giidolle.
;-.lot. nif'lIrz.
Monely I baD.knoty: Not. n"ę . 1
Berliu 5~/o, flOIHIyu 5"'., Paryż 3 f1/o, 'Vietlell Imperya/y i półimperyalyl
7.<.
Ż.
dnak zmonopolizowanie handlu w bazarze
W iedeń, 21 paźdr,Lernika. (Ag. p.) Hr. Dyskonto:
4.% , Petersburg 60ft. Wartogć knponu z pot.r. S·JĄ: Emisyi J7 grn~nia J885 r. kn)
DS korzyść kilku kapitalistów, z krzy\ydą Kalnoky przybył do Bregencyi.
li sty z&>4tawne z.iemskie 162.3, WArsz. 1 i n 31.7, nlimperyaly otMe
ogółu rzemieślników, projektodawcy zgo·
Budapeszt , 2<l października. (Ag. póln.). ŁOtl70i m.6 , "liKty likwid., 152.0, pożyezkR. pretiliowa,. l'unty aterlin. w baukuotAtdl
dzić się nie mogli i ofiarowanych sum nie Prymas Węgiel', kanlymal Simor, wys w· [ J34.6, II 55.4.
Huki nemieekie . . .
PoIerlburg, 25 paździeru. Weksle lIa Lon.lyn 81.80, A1IJ!uyackie bankuoly. .
Pl·zyjęli. Celem
bazar n jest ulatwienie sowal odezwę do ludllośd katolickiej, aby
li pożyczkI\, wsr.h oduia. 101.75, ur jlo;'yl"zka. w:l81.1O· Franki . . . . . . .
zbytu wyrob,lm uboższych przemysłowców zanieehała Ul'zl}dzania meetillgów, pr~t~stn· dnia.
i03 5/1h ( 1/,oto listy Z&stR.wue kredyt. ziemskie WaTt0ł6 rub!a kred . .." złocie
i rzemieślników, zamieszkalych w pdleglej - jących przeciw rozporządzeniom mIllIstra 134.00, akoye hanku rU8kiego dla hAudll. za.granicz- KUllooy ""Iue. . . . . .
szy~h zakątkach miasta i niemająch §Nd· ośw iaty hl'. Czakyego w sprawie komunio nego ~l.OO, pełĄrst.nrskiego hauku IlY.Hkoutowego
ków na założenie własnych sklep6w. Je· kowania przez duchowieństwo katolickie me· ó96.00, ua.ukn mil;dzyua.ro\ło\'l'ego 490.0J, W&rKZa.w·
żeli ci nie złożą. do Nowego Roku sumy tryk chrztu
duchowieństwu proteslauc- skiego hauku dyAkolltowego -.-J
Berlin, 25 października. Ila.ukllot.y roskie za.raz:
brakującej do rs. 10,000, komitet zwróci kiemu.
LISTA PRZYIEZDNYCH.
'U7.óO, na dostawę 247.25, wekide na W&rlu\v,
Rz ym, 24 października. (Ag. p.) . Dla 241.00, UR. I,>etersbllrg kr. 2.46.30, 11& l'et.ersburginteresowanym pobrane kwoty.
Polakl Dąbrowski z ~ J. ReIchmann,
_ ~ Towarzystwo fl<lllcuskie, które zaku- prędszego zbadania usposobieJI ludności, dl. 244.30, UR. Londyn krót.. ·~.a4,. nR. Lotulyu Ił ł. J. Hotel
Goldwasser i Jaworski ~ Wa.rszawy, L Koźmhj·
piło już w Warszawie dwa domy pp. Dzie- rząd rozwiązał izbę deputowau~'c~1 i na.zna· 20.l4, .m Wiedei. 176.55. kupouJ ""Ine 324.60; .ki • Pętoa, J. Obnizki • Grodna. A. FAbian z
listy zastawn e 71.óO, t'/.. Iistl likwidacyjne Cz~stochowy, Neufeld z SosnoWJc.
wulskiego i Mendelsohna, celem otworze· czył wybory powszechne na dZieli 23 II to· 5°/"
67.75, po;;y •.zka rnskR ł·l. 7. IM() r. 97.00, ł'/, z
Grud Hotel. E. Becker z Hilden, W. CbolZBn z
nia pasażn od nlicy Trębackiej do Wiel'z, pa\la. Izby zbiOl'ą się w gl·udnin.
J887 r. 68.00,6'/, reu'" zlo'" 109.70, 3'/, r. ,I. z 185\
A. Fordońaki z Nieszawy, A. Bakkisam z
bowej jak zapewnia • Kuryer poranny',
Petersburg , 25 października. (Ag. pMn.). r. 105.10, )loiyc1.ka \Ys..:boduia. (f elU. 78.25, I[r emi- R
. Rammelmajer z Moskwy, Dobrzelewski E
rozp~znie badowę na wiosnę 1891 r. i u· Wedłng binletynu z Alnpki z dnia 1l paź syi 79.40, 5-/0 listy ZIL8t&Wlle rn~kiĄ 109.15, :rY, po· P
wa, J. Lubelski, MatkoWlIki, iIf. Sbrckmann
żyez'k& prelUiow a. z 1804- r ok n 178 50, takai z HSti6 i F. Rosenbaum :I Warszawy.
kOJlczy ją w jesieni. W pasażu będzie się dziemika, u Jego Cesarskiej Wysokości r.
16Ó.OO, akcy e drogi żel. wa.rsz&wsko-wie.leit ski6j
Hotel Yictoria. 9rtweinJ Ę1aubohl, Teuellbaum,
mieś.ciło okolo 50 skłepów z antresolami i Wielkiego Księcia Mikolaja Mikolajewicza 228.25, akcye kradyto\ve austry&ckie 168.00. akcye
Potrner l Gorłowski z 'Warszawy, Kohn i Saeb! z
suterenami, nadto sala koucertowa i re· Starszego, po ogólnych kurczach z utl'atą. W8.uz8.\'fskiego bauko hl\u,Uo\Yego 95.75, dyskotlw- Kalisza, Kobier~yeti ze Złoezewa.
stauracya z wielką cukiernią. Cały pasaż pamięci, po których nastąpiła senność, ob- wego -.-, dyskoutu uiemieekiego baukn pft.UiłtW'R.
będzie kryty szklem i żelazem i oświetlo· .i awilo się oslabienie pamięci, ntl'Uduienie 5"/o_ prywł\.tue 4~/.o,'0'
l ond yn, 25 październ. Pożyczka. ruska. 1. IR89 roku
ny ' ~wjatlem elektryczuem. Bndową kiero- mowy, dl'żenie języka i muskulów twarzy.
li ew. 97 1/ " 'tI/,'I. Kousole l\ugie18kie 9i'~/",
wae będzie fraucuski budowniczy p. Albel-t Dzialalność serca oslabioua - temperatura
Wa r eza wa , 24 paździoru. 'ra.rg IUL JlIfk:1t WitkowJulien, przy wspóludziale wardzawskich bu· 38, puls 90.
sk.iego. Pllzeuiea. Hill. on\. - , lUłlrłL i dnbrR. - , uiala. 525-550, wyborowa - - - , żyto
downiczych, pp. SzylIera i Jabłońskiego.
Paryż, 25 października (Ag. p.). D.eputo:
CZARNE i KOLOROWE
Koszty budowy wyniosą około 7-u milio· wani irlandzcy O'Brieu i Dillon wYJecbalt wyborowe 475'/,-ł85, srellnie -.w5, l'fł\llIi\'f'A - -,ję~~mieil :l i 4-0 rzętl. - - - , o\Yies 225 nów franków. W części skJepy już wy- do Hawru, skąd udadzą się do Nowego '2:60, gryka - - - , rzepik letui - , zimowj dziel'żawiono towarzystwu francuskiemu, Jorku. Opowiadają oni, że wielu ~eputo. - , rzel)ak _'&1.8 zim . - - - , groeh I.oluy - na suknie, płaszcze, pokrycia na. futra, z najlepcelem otworzellia t. zw .• Grand-Magasin", wanych fraucuskicb proponowalo Im od· - , cnkrow! - - - , (Mol łL - - - za korz ec,
szych fabrlk. Wybór ""P!IAi&ły!
resztę sklepów zajmą kupcy warszawscy. czyty we Francyi o sprawie irlandzkiej; ka.sz& jaglana. - - - , olej rzepakowy - - -,
lniauy - - za. ltnll.
Płótna
Kapitaliści franc uscy i krajowi utworzyli musieli wszakże odmówić z powodu pl'zy,
Dowieziono PSZ6UlcY 4-00, żytA 300, j~e1tJuieuił\
w gatunk&ch znanej dobroei.
jni s półkę, a administratorem delegowa- jęcia na siebie wpierw innych o~owiązków. - owsa. 300, grochu lloLnego - korcy.
nym nowej spółki w Warszawie będzie p. Prawdopodobnie później przybędzie do Fran ·
Wa r szawa, 2t paźd:liern. OkowitA 781'1/0 z &k CI&\
Jerzy Epsteiu.
cyi delegat irlandzki. O' Brien i DilIon ~. po k. 9'1.'/0' H,m. sklat!. za •• i.·lro kop. 8\6' -8\9'. na. kostyumy damskie, dekatyzowane, w prześlicz.
1
- Przed kilkn dniami odbyło się w dadzą się zapewne do Kanady. Powodze/ne ':-:zynki za. wi&\lro kOli. b.>8 -86()1 (z tlodad. n&
nych kolorach! Wielki wybór!
wy"ebn. 2°/,).
Warszawie poświęcenie nowego zakładu ich misyi w Ameryce zabezpieczone.
Petersburl , 2\·go paździeru. Łój w miejscn 44.00,
Kołdry
wychowawczo-gimnastycznego
ióstl' Ma·
Berlin, 25 października. (Ag. p.). Podobno Pszeuiea
w m. 9.90. ~yto 6.75. Owi.. w III. 3.80.
ryi i Jadwigi Keller.
prezydent parlamentu Lewetzow miaŁ o· Konopie w m. 4-1.00. Sieroie Lniaue w m. 11.25, watowaDe~ pluszowe na łóżka i podróine,. tu\lziei.
Moskwa. Przy uniwersytecie moskiew· św iadczyć prywatnie, że zniżenie cel zbo· Pochmurno.
Berlin, 25 lH\ździerll. PSZ8I1i ~8. 180 -197 na. p&idz.
skim otwarto w tych dniach klinikę ch o- żowych jest prawdopodobnem.
po cenach ba.rdzo nizkicb lesz absolutnie, stałych
rób nerwowych.
W i edeń, 25 paździeJ'llika. (Ag. p.). Za· 193.25, "' tistop. gruilz. l85.oo. ?,yto 170 - 179.
polecają
n&
paźdz. 179.0~, na kw. mj. 161.50.
---pewniają, że Niemcy traktują z Belgią i
HIvre , 25 październ. Ka.wa goOtl R.verlLge &'\utf}!
Izraęlsohn.
Włochami o zawarcie przymierza celnego.
DA paźd •. 108.50, lIa grud. lÓ\.50, n. IRMzec 1891
RO J', ~l A ITOSO I.
23. Piotrkowska 23.
Dowiadują się tutaj również, że nowa pól- r. 99.50. Spokojnie.
2024-6-2
nocno·amerykańska taryfa
celna hędzie
Liverpool, 2\ paździeru. Baweto •. Sprawozdanie I
X Mieszkania robotników w Berlinie. zniesioną, a bil Mac Kinleya poddany re· końcowe. Obrót 10.000 bel, z tego na sJlekul""y~ i
wywóz 1500 bel. Spokojnie. lliddliug &merykai. ka:·
Z powodu wzrostu cen na mieszkania w stolicy wizyi.
~iemiec cesarz wyraził niedawno wobec miMoskwa, 25 października (Ag. p.). ~'u na. pa.ździernik - - - - 1 na październik listo5" /n sprzedawey, na ll.tollM grwlzień 5"1..
oistrn dróg żelaznych, Maybacha, ubolewanie tejsza izba sądowa na ogólnem zgroma- pad
sprzedawcy, pa. grudzień stye. 5ss/,~ sprzedawcy, n&
,"oje, 20 zar~d dróg 1elaznyf.h zarnnlo czyni dzeniu rozstrzygnęla dzisiaj kwestyę, do- styczeiL luty 5"/.. nabywcy. na luty marzec 5 u $l
ROZKLAD JAZDY POC tĄ6ÓW
lIIbiegów, a~eby dla robotników w sprawie mie- tyczącą pomocnik6w adwokatów przysię· spnedawcy, nR. marz. kwiec. 5'/lc sprzedawcy, IIA
maj 5"/" sprzedaway. na maj czerwiec
SIkań postarn~ się O jakiekolwiek ułatwieni ... głych okręgu moskiewskiego. Izba odrzu- kwiecień
GODZINY ilUNUTY
5s/, sprzeda:weYJ na czerw. littiec 5"
sprzedawcy.
Cesarzowi zalety na tern, ateby przez rozpo· cHa te skargi, w których się Jle6nje Pl·a·
New· York,2\ październ. nM.elu~ LO'I". vr ~. Or·
pr z y ohdz ł'
I 8 1łOI 101151 4135 1 8150110):10
"zethnienle komunikacyi kolejowej z przed· wo, ua zasadzie którego pomocnicy zostali leRuie
9'1•.
mieściami, umoWwi~ robotnikom wyn ..jmowa· pozbawieni możuości samoistnego prowa·
• Lod»i
New-York, 2ł paździeru. KaWA (Fair· ni o) 20'1••
nie tanich mieszka.\. Wobec tego· minister dzenia spraw, zobowiązani do okazywania Ka.wR. Fair·Rio '" 7 fow ordiuary lla. sierp. 17.12.
odolJodz,:
robót publicznych Berlepsch zamiena na przed- świadec~wa na prawo zajmowauia się pra· U" paMz. 16.42.
przy O<bą
mieściu Liecblcnberg i w iIl/lycb mie!sco,"oś ktyką sąGową zaś patronom zabrania się
,lo K Ill!.ek
ciach pod Berlinem urz'ldzi~ cztery tysi'lee ta- mieć więcej nall jednego p ~ mocJlika. Z dl'UDZIENNA STATYSTY KA LUDNOŚCI.
oieh mieszkań dla robotn'ków i drobnych u· giej jednak strony izba sądowa nwzględni·
" Skiuniewie .
Małżejs l wa zawarte w duiu 26 paździeraika:
\V zawy .
~lIików. Koszty budowy jednego takiego ła protest przeciwko usunięciu przeszlo stn
'W
parafl
i
katollCkej
6
Róbert
&ideI<
z
Katamieszkania wynosi~ b~d'ł okolo 4,000 marek. pomocników z kOI'poracyi, utworzonej przez rzyną Rajską , Frauciszek Przekodziński z KOlll!tan·
" AJekaandroW'A
Ilobotnicy będ'ł musieli płaci~ 300 marek, je· radę adwokacką , lIa podstawie nO"lych ey, Popław kt, WalOlIty Wota a ADnt Pieray6
" Piotrkowa
leli taki domek zeohelł Ilabyć Iia wlasność, a przepisów. Izba jest zdania, że rada adwo· WIncenty Kaapnlk I łlary&llll Krępi6ok" 1Iaon GraBiey . .
!lOtem po 5 marek tygodniowo komornego wraz katów przysięgłych korzysta z przywileju ksymilian Letowski z lInyanną . agler, Adam on, SOIDOWC&
ben
z
Aguieszk ą Niebor~k.
I amortyzacn.
Wierzytelno§ci pozostawia pań. wydawania wszelkich prawideł, dątyczą·
.. Toaaszowa .
W paraJII ew. nlellck lej.~ ~: Tade_ Leopolof An·
st.o robotnikom na 3 procent at do amorty- cych nrzl}dzenia wewnętrznego, qra, że d...j Kunkol z Emilią hnlią ZaclI6rt, Paweł
"IWua ..
lItyi. Rów.oocześnie, na tyczenie
rza, Ini· Instancya wyż za może się wtrącać Jedy- Adolj Oskar Seegor z Zofią Minke, Emil .Seheibl,r
." lwugr. }IW
••.
•
OIn
-itilehke,
Augu.t
i\IiIller
z
Anną
KaplWs1.:ą.
"D ••rowy IJ~b..
Ion~ 'h.,)dzie dla " robotnikó1l' taryfa kolejowa nie \y razie pogwałcenia prawa IV stosunSlarouk_yeL
ł: lee!.: Mayer Ró:&cll z Łaj. PuaIł Hrnaeh ł'lcz'lcych 13erlin z prledmieściam i. kach zewnętrznych.
Takie pogwałcenie to.wską, Ab~am Szulc z Ruehlą Bokein, Abram "aj·
" P Itw.burgn :
X B ezdym~y proch na SGBl,liB. Niełllda izba llostrzegla w usunięciu Ilomocników dod z Han. lłozenb&mn, Mordka Lo.jzer TaDenbanm
., osk"y
"'ołoś~ wśród widzów .bnokU wypadek, jalD adwokatów przysięglych z nowej korpora· z Branę. ROZ8nbaum .
" waelluin. .
Z., arll \V ,Inl\l 26 [lrWlz'ernika
<IoJ temi dniami wydany! wc tealrZQ w Osjekn cyi, bez zażądania wyjaśnień z ich strony.
u Krakow&
Kato licy: (lzilwi ,lo lat J6·m ,;ml\rto 7. w tej,
":de,.. przed9tawienia • Wesela a Valeoi". Ws~yscy pomocnicy a woj(aŁów przysię
,~ Wrocb. w.
chlOI •• bw ł, obi<lw".~~ S, dorool,clr 1,
• zcz~śliwa bohaterka sztuki, cyganka SanaR, głych, pozbawieni tego tybllu, będą po· licobie
" B.tiu
G 5\
\., ląj liczbie mę:i:. r.xyzu 11 kobie~ - R. utiauo ..... icie:
~ kOńcowej scenie ginie od strzału jednego nownie do korporacyi adwokackiej zali· Frauciszek Pautal, lat 42Ewangelicy: dzieci do lat 15·tll zmarło 6, w tej
I burzliwych wołochów . Moment to w szlnce ozeni,
UWAG A.. Cyfr, 0lJlOOOn8 grali.". drukiem
Itlen grozy, a cbwila w której broll mordcr·
Charków, 25 października (Ag. p.). Pa- licz.bie cbtoLlCQW 2, dziewcąt 4J dorosłycb 6, "l'ailllt .... od god&illl ~ "ieeloreoa d. go·
VI tej Ii,·.bie mężosyzn ~, 1<06iot 1, "mianowicie:
dziny ~j .aao.
!la grozi ŚIIIiCl'ci'l pigkoej cygance, dreszczem unją tutaj mrozy i pad śni . Ceuy zboFryderyk Will,eIm ..Itraue, 11lt ł , . ."" Howorka,
Itlejrnujc widzów. Wtem pistolet woloch .. ża idą w górę.
lat :12, KryllZtof Miloell, l..t 71, Ryszard Kuorr, lat
O<ImaMa posłuSZCJ\stWIl, na saJi nastaje chwila
Konstantyno pol, 25 października. (Ag. p.). łl, <WIItji Sobl!er.Jat..2II,..JleKfIt heIIłf, ....
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Herzenberg i Izraelsohn

materye jedwabne i welniane
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Olszewski
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Brostolone, basista

p. Cbyrezakowski

Profe"'r Dryauder

p. St.aszkowski

Harriet, jego siostnen.p-ua. Calary

Barou Scbultze
p. Dani.lewski
ArabeU&, jego .iostra p-ni Solska
Hobn.. adwokat
p. St.szewski
Molly siuż w domu p-ni Broniko",.k.
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-Emilja Schimmel
ulica Piotrkowska

a mianoWICie: ram złoconych do luster i pOf" r.etów, ram z listew w~zelkiego galunku, tak masą nakładanych jako i masiw drewnianych rzeźbionych, do fotografiI,. sztycl!ów,
oleodruków, chromolitografii i t. p. Przyjm ują aię zam6wienia n ... zolocenie kosc~oło~,
ołtarzy, 8ztukater" l, Jllebll, s"lono.w., Fi~ma gW&l'~ntllJe za dobroc powierzonych rpbOt, kt6re opod \vzględem gJIstu, elegancyi i wykoilljzellia w ni~zem nje qstąpią, tak
warszawskim jako i zagl·aniczpym. Roboty wykonywuj!} się podług JII,js\Wje~Szrc" ,no·

p. Marecki
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ki11l wyborze, po jak najp ...y'tępni'j
.zJcb CODach poleca
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,Jonatan Tripp, kucharzp. Jar.z...... i
ToMa.. QUlqły impre •. p. Winkler
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damskie i dziecinne
najn owsze pllryskie
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B. WILKOSZEWSKI & J. SCHUBERT

Bi~unJ Jonatan
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Dr. Hrollislaw Handelsman
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PODO~ S~anowllej Pllb!iczności, że mój

"okZllfI "egarmf.t,·"ow.,d
istoiejący 0<1 roku 1880, l, k d.wplo~ llIk i 068co i., ~naj~nją się , p;'J ulicy Plolr
kowl kloJ Hr,. 752 (115 nowy) naprzooil" pałacu W-go Het"zla.
R<nvnoe.ześJue polecam bogaty wybór ! egukiw ~.lelZook o wYch, zegaNW
6cleaoych, r6znego gatunku dewIzek I .,trterYI, po celfach lak naju", iarkow ań81ych,

Robert MiiI re'r, zegarmistrz.
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Fabryka kołder Watowych
EMMY RAMEOLD
KaNienn. (Finltra) Nr. 1418cc, 2

piętro

poleca:
Wie.l ki wybór KOŁDE R : atłasówych , welnianyeh i jedwabnych, czysto jedwabnych "Sul'ah", kaszmirowych, adamaszkowycIJ wełni anych i bawełnianych , po l)ardzQ przystępnych
eenach.
~ O w o ił ~ ! Hoł'dry n~ włlcle weł'olanel.
Jioł'derkl dzieClloAe~
1803-0-1
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Redaktor Bol,,'aw Knlchawi.ckl
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i towarów

F. Karwowskiego'
ulica KOIIItamynow8ka Nr, 317,
poleca wszelkie towary kolónlalne, deUk"t e8'Y~
wio" krym.kle 1 Ilauk"ftzkie firmy Simon i Sfer},.,
tV Warszawie pl'!lytem zWI'aca szczególu!} uwagę na herbatę

firmy OLGI KORESZCZENKO W Moskwie.
CENY J~ĘNAJPRZYS'1'ĘPNIEJSZE.
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