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Za jeden wiersz petitem lub za jego
miejsce:
Zwykłe ogłoszenia: za l
raz 7 kop.,
za 2 razy 13 k" za 3 razy 18 k., za 4
razy 22 k., za 5 razy 25 k" za !l razy
28 kop.
Nekrologi: za każdy wiersz 12 kop.
Reklamy: za każdy wiersz 15 kop.
Słałe 3 .wierszowe ogłoszenia adres~
we rB, 2 miesięcznie.

Ogłoszenia przyjmowane są: w Administracyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajchmana i Frendlera w Warszawie i_w Łodzi.
Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia - nie
będą zwracane.

I

Wiadomo wam, że z każdym rokiem byśmy co najmniej nazwa6przedwczesnemi. dzielnego historyka, który głównie wIacoraz więcej Księstwo, że Wprawdzie lud wielkopolski, mając takich snemi pracami zasila nasze ciało naukowe.
się z pod nóg prawych jej przewodników, jak Maksymilian Jackowski,
W teatrze naszym, pomimo doboru sztuk
Łódzkiego dziedziców. W nie dalekiej perspektywie lub ś. p. ksiądz Bażyński, przyszedł już do przeważnie oryginalnych,. niezbyt dobrze się
widzieliśmy już smutne widmo Szlązka lub pewnej narodowej samowiedzy i wyżej sta- dzieje. Pomimo, że Bałucki, Fredro, Bliuprasza Szanownyelt abonentów,. aby jJrzy Prus zachodnich, gdzie z całego narodu nl!ł od wieśniaczego stanu w innych czę· ziflSki, Słowacki nie schodZI! z afisza, pnskladaniu oplaty jJrenumeracyjnej na l'{}Ce pozostał jodynie wieśniak polski, a i ten ściach kraju-nie jest .atoli tak jeszcze roz- blicznośćjakoś nie dopisuje. Czasami strasz1'oznosicieli, żądali wzamian dl'ukowanyelt nawet bez dostatecznego poczucia obowiąz- winiętym, ażeby mógł sam sobie być pozo- Ewe pustki... Jedynie "Mazepa" dany na
ku i samowiedzy narodowej. Groźne to stawionym. Ta łączność chaty z dworom, benefis p. Zawadzkiego liczną ściągnl!ł pukwitów opatrzonyclt pieczątką admini8tracyi. było widmo, tak samo jak groźne cyfry oraz wspólna wiara, przyczynia się głównie bIicznoŚĆ. Pan Rychter grał wojewod\)
postradanych morgów. Od roku 1878 do do rozwoju umysłowego wieśniaków. Gdy- i kreacyą tą; porwał i zachwycił publiczH!83 przeszło w ręce niemieckie niemniej, by tej harmonii nie stało, to kto wie je- ność. W tych dniach ma być odegranym rut
jak 153,777 m. ziemi. Mimowoli, rodzi szcze, czy stosunki nie byłyby podobne do benefis jednego z najzdolniejszych artystów
się tu pytanie: kto winien? Bezwątpieriia szlązkich. Na szcz§ście ocknięto się dość sceny naszej p. Janowskiego dramat Wiwinien w znacznej części cały ustrój pań- wcześniej stracono wiele-lecz nie wszystko, ktom Sardou "Fedora." Również zapowia_.
stwa niemieckiego, winne temu tendencye poprawić da się jeszcze dużo. Więcej tyl~ dają komedy\) Chęcińskiego "Szlachectwo
Poznań, w lutym 1884.
sfer rządzących, któreby pragnęły zamienić ko podobnych faktów, więcej takich gło- duszy."
.
Na zakończenie przytoczyć muszę ·]laUkazauie się polskiego organu w Łodzi tę prastarą, Piastów ziemię w prowincyę sów, jak ów "głos szlachty wielkopolskiej."
przywitaliśmy tutaj z pewności!! równie ży- czysto niemiecką-ale w równie może znaA teraz pozwólcie, że was powiodę w der charakterystyczny fakt, który -niechaj
cżliwie, jak i cała wasza dzielnica; tem więc cznej mierze przyczyniły się także do tego, lepsze, idealniejsze zakl!tki naszej stolicy. posłuży jako przyczynek do dziejów naszeochotniej przyjąłem zaproszenie mnie na nieoględność nasza i życie nad stan. Dość Ab Jove principium; zacznijmy więc od na- go szkolnictwa.
Z dniem 1 l.."Wietnia r. b. ma zawakować
korespondenta waszego i oto posyłam pierw- przytoczyć dla przykładu, że w ostatnich szego "Towarzystwa przyjaciół nauk," w
sZiJ:wiązankę nowin z wielkopolskiej niwy. latach wyprawiano u nas prawdziwie we-którem dnia 27 stycznia miał odczyt zna- posada ?-,ektora przy jednej ze szkól poCo pr~wda ąewielką wiązką faktów mogę neokie zapusty. urządzano bale kawalerskie ny całej Polsce literat, sędzia Kazimierz znańskich, gdyż rektor dotychczasowy odzasilić łamy waszego pisma, ale bo też i z wstępem 200 m., sprowadżano bukiety z Jarochowski. Tematem zajmującego i peł- chodzi do \Vrocławia. \Vszyscy rektorzy
materyału"'nie nastręcza się wiele. Litera- Paryża i płacono je po 300 franków, - je- nego ciekawych szczegółów wykładu były siedmiu tutejszych szkół są, niemcami. Lutura z braku poparcia !rządu upada, pod- dnem słowem hummo i gwarno przep\)dzano "Lauda średzkie" z czasów panowania Au- dność polska zaczęła się przeto domagać,
trzymywana jedynie przez towarzystwo przy- w Poznaniu karnawał. . Osiągnięte rezulta- gusta II.
aby w miejsce tego rektora, wybrano p01ajaciół nauk, sztuka ogranicza się na zbu- ty już dzisiaj przedstawiają się smutnie;
Już na zj'eździe dtugo8zowym, stawił sza- ka i zarazem, ażeby ten rektor .był ustadowanym ofiarnością, ogółu i. w ten sam przyszłość" zaś byłaby nam przyniosła ob- ltowny prelegent, poparty przez księdza nowiony jako dozorca języka polskiego.
sposób utrzymywanym teatrZe, do tego przy- szerniejszą jeszcze od poprzedniej listę strat. Kalinkę wniosek, aby historycy polscy za- Zgłosiło się czterdziestu kandydatów na tę
lączają si\) jeszcze klęski .posiadaczy dóbr
Na szczęście" znalazło się grono poważ- jęli się zbieraniem laudóx, to jest uchwał posadę; prawo reprezentacyi przysługnje
i narzekania na coraz to uciążliwsze wa- niejszych umysłów, które postanowiło za- i rezolucyj sejmików wojewódzkich. Nie deputacyi szkolnej, a ta deputacya już dwa
runki bytu. W tych kilku słowach dałoby trzymać ogół nad przepaścią, skłonić go do wiem, o ile ten pomysł urzeczywistniono w razy się schodziła i na obu posiedzeniach
się zamkną,ć niemal całe pkreślenie naszych wnijścia w siebie i przykładem swoim po- innych częściach kraju,-w Wielkopolsce za- oświadczyła się za tutejszym kandydatem
stosunków, gdyby nie odwrotna strona me- ciągnąć drugich. \V;ydano zatem odezwę jął się wprowadzeni€lll go w życie sędzia Ja- niemcem i protestantem p. Baumhauerem,
dalu, polegajij:ca na usiłowaniach przedsię- nawołującą, do oszczędności i pracy i zao- rochowski, który o tyle w szczęśliwszem był nie uwzględniwszy prośby około dwudziestu
branych w kierunku postęp~ i pracy orga- patrzono jl! 7~ podpis~mi, najbardziej s~~- położeniu l iż nie ~otrzebował. wyławiać z kandydató,! katoIik~w, między którymi nie
rocznej, lub na pewnych objawach charakte- nowanycl;t rodZIn. ZnaJdnJemy tam Bmn- morza kSIąg relaCYJnych, długIego szeregu brakło także poIakow. Boleśme przeto dot
ryzuj~cych dodatnio nasze społeczeństwo. skich, Zółtowskich, Czaruockich,
Kwi- tych laudów, lecz, o ile odnosząsię do pano- kn\)ła nas wszystkich w Poznaniu wiado
O~i!: dodatnią stroną, musimy przede- leckich, Di!:mbskich, Rulewiczów i innych. wania Augusta II, znalazł je razem zebra- mość, że deputacya szkolna pomin\)ła kan
wszystkiem nazwać dojście do pewnych po- Ozy-i jaki skutek wywoła ten głos, dziś ne w wiarogodnym odpisie, jaki posiada bi- dydatów naszych, nie chciJ:c żadnego z nich.
ważniejszych zapatrywań w pośród wyż- przesądzać niepodobna; w każdym jednak blioteka hrabiów Ostrorogów-Górzeńskich w i)rzedstawić na posadę rektora. Komitet
.
wyb?r?zy . dla m!asta. Poznania:, pos'tanowil·
szych warstw ,ludności księst:wa,)akiej do- razie, ~łos to. powB:ż~y i wychodzący ~:e Śmi~łowie..
NIe będę tutaj przytaczać treścI odczytu, zwolac Wlec, ktory SIę odbędZIe w przyszły
wód złożono nam w wydanej medawno 0- sfer, ktore w WIelu JUz razach okazały, ze
dezwie szlachty wielkop?lskiej. K?mento- dla ogól~legp dobra, umi~ją, nie szczędzić n~ powiem jedynie krótko, że ~b"iór .la?-dów ri!ltek: Na tym ~iecu. mamy dać :vyr~
wano ten głos przestrogI w r?zmaItyspo- pracy, m ofiar,-g~os, kt?ry .doslyszany~ tez op.ra~owany został !bardzo unlleJętme l t:e- zyczęmom naszym 1 oŚ:"ladczyć pubhcZJ?-1B
sób;. posypały się zarzuty pl'O l contra, DlO- został w~ wszystk~ch ~zleIlllcach ~olskl.
~clwle! a przed~tawIa nB:n~ wewnętrzne dZIe- przed całl,'lli ,narodem. 1 przed całym śWla
jem jednakże zdaniem uważa:ć g? trzeb~
Opty:nlls:om (a Jes~ ICh ~ ~as Wielu) zda- Je Wwlk?polskl,. pod nWJedny~ w~g.lędem tem,ż~ me zą~lal~y lllcz~go,;t~lko t~o) co
bądź co bądź, za objaw pewnej dOJrzałośc~ wało SIę, ze lud dOJrz~ł JUz do tego sto- z zup~łme nowej, aczę~to. pIęknej l szla- nam SIę słuszme 1 spraWiedlIWIe nalezy.
S. W.
naszych ziemian. Przedewszystkiem zaś 0- pnia, iż może obyć SIę h~z pr~tektorat?- chet~eJ ~trony: Ws~omlllaJą,?, o tyn~ oddezwa była bardzo na czasie.
dworu, ale my zapatrywama takle moglI- czycle, me mozemy me wyrazIc uznallla dla

ADMINISTRACYA

Dziennika.

"kurczyło się"
ziemia usuwała

KOR ESPOND ENeYA.

NAUKA, SZTUKA, LlTERATURA~ _

,

·AWY.·
LISTY Z- WARSZ

Warszawa lubi i umie cześć oddawać lui popularnym,-rzecz to
powszechnie wiadoma. Ch\)tniej nawet czci
opularnych niż zasłużonych,. ~e ~o po.dobno jest rzecz~ powszechną 1 Jeśli to Jest
wina l'zeczywista, spaść ona powinna na kierowników opinii, którzy więcej piszą, o belletrystyce, niż o poważnych dziełach, o artystach niż o uczonych, o teatrze niź o innych
ob"awach życia społecznego.
bstatecznie dziwić się temu nie mqżna;
sa rzeczy i dzieła każdemu dostępne, są mne,
które z konieczności ograniczać się musza
łą liczba ludzi wyżej wykształcónych
~z:~kEwo, bo tacy tylko są w stanie zrozumieć zasługi badaczów i koryfeusz.ów wie?zy.
Warszawa posiada obecnie dWIe OSObIstoŚ . skupiają;ce powszechnI! uwagę a 1'epreCI t .
dwa owyższe rodzaje:' Michała
B~:~fi:go i Bionisława Dybowskiego. O
. . szym wiedzą wszyscy bo i któź nie
PleI: tora co jeden z pie:wszych poruszył
~n~w~ch 'owieściach Młodzi i starzy, Bule
WI że' Z ~ozu do ohozu, najważniejsze zalIdn:J.·' • społeczne a daleJ' w swoich sztuga ldramat
em
a , Radcy palla radcy, Są;kach
cznych
obudzał publiczność
. . D Yt art
8zedu
om o w . fi, P
dl'
c nego śmiechu. Eokazują;c poo 10l~ery z .
. s o's' 4-aJc d,osadny,.
wszedmę wady nas~e w p o ~
dżiom zasłużonym

i pociesz~y,.iŻ zapomnieć moż~a patrząc na
nie, że SIę Jest na przec1stawlemu teatralnem, ~dyż nosi ono wszystkie cechy istotnego życia. Ni~ .dziw więc, że .Bałucki
jest POpula:rnYIll l !,e n.a cześć gO~Cla odbywają ~ię llleustaU!uB. WIeczory, obIady, przyjęcia ~ prze.ds~awl~llla w teat~ze, na ktory'ch
artyśCl POPISUJą Się przed tw~rcą, z~ s,,:oIch
artystycznych kreacYJ~ a pnbh~znośc spIeszy
tłum~ie oglądać ob~lcze ulubiOnego komedyOl?lSaI'za. , Z samej natury. swego talen.tu
mUSI on byc popula;rnym: KIedy -Bału.cklemu owacye wyp:r:awIa ogoł, gro~o l~dzI poważnych nauką, 1 za~ługą" skupIa. SI\) około

Pozn.ańs~iego, ~tór:y

w imię l!czuć obywa- czorach bawią się sto razy lepiej niż na
ObOWlązkow dla kraJU, srowarzy- tych, gdzie głównym motorem jest.pr6żność
szają się przeciw zbytkom stawiajągym tyle a jedynem zajęciem. pan, oglądanie i obli
polskic~ rodzin nad ?rzegie~ przepaści, za- czanie wzajemne tualet i ich kOSztów.
pew~e jako wyraz zb~orowy l do tego wy~'a~
Gdyby rozpowszechniły się stanowczo taludZI moź.nyc~; będZIe stokroć, s~uteczl1leJ- kie wieczory, wzbogaciłyby one niezmiernie
sz.1! o~ pOłedr-lczYC~l na,,:o~ywan, l urzeczy- nasze społeczeństwo oszczędzonymkapita
WIStl1l moze ow naJtru~l1leJszy u nas postu- łem strojów, przedmiotów sprowadzanych
lat, ~abawy połą,czoneJ z rozsądnI!: oszcz~- z zagranicy, a przemysł nasz nicby na tem
dnośClą· DWIe t~ I,'zeczy . dotlJ:d Ulgdy .n~e nie ucierpiał, bo wszakże przerabiamy głó
s~ły w parze, umleh~ll1y SI\) Ule~az. w ~Ięz- wnie, jedynie nawet, wełnę, len i bawełnę.
kIc!l ~zasach zam~n!!c w d~mu 1 ~le wIdyOby więc zdrowe· pojęcia życia zgodnego
wac ~kogo, ale Ule potrafilIśmy l1lgdy zdo- z możnością, rozpowszechniły się w jak naj
być ,SI~ na skI:omną,. tu~let~, na skron:ne szerszem kole, a obywatele poznańscy, któBro~isła,,:a Dybow~kIeg?, ~nakomItego pr~y- przYJ~cle. ęadzImy .SIę _Jedl1l na(~ drugIch rzy dali do nich hasło, znaleźli licznych narodl1lka l stara ~Ię, ';ItaJij:c go. serdeczn,te, l czuJem;r SIę w kOllle?Znym ObO.Wlązku wy- śladowców..
.• .
po dw~dzi~stoletll1eJ Uleobecn?Ś?I w rodzIn- s~ęao:vl!-l11a ~ak .samo, Jak bogatSI od nas sąI na; te:ll polu Jednak obok śWlatl~ znaJnem nlleścl~, okazać mu cześc, I .szacune~. sIe Z1 1 znaJon~l.
d?-Ją, SIę Cl~l1le, ob.ok ro;umnyc}l uSlłowan
DybowskI zreszt!1 skromny l Clchy, umka
Że zabawa Jest potrzebnłl1 dla młodych, me bmk mestety l czynow, ktore co naJwszelkich owacyj ze skwapliwością, z jaką, a towarzyskość jedną z najsympatyczniej- mniej zasługują, na nazwę szaleństw, jak
ich niektórzy szuk~ją, nie może jednak ~llli- sz!ch naszych, właściwościJ , to. rzec:z niew,ąt- s~rowad,zanie z· ~agranicy ró~nych arty~.
~n~ć 1'ozglosu, ktorympraca otoczyła- Jego- phw: a . . Czy Jednn:k bawlc _ sl,ę me m~zn~ ł~w, ktorych kraj dostarcza, Jak ~p. bukIeumę·
.
. . . skromme, stosowme do środ~~w? Ha! ,Jeśh t~w balowych. Wystawa. ogrodmcza. ~rz~
Gość ten OpUŚCI llas za dm kIlka,. SPIe- naprayvdę przykład skromnosCl dadzą CI, co- kIlku laty nrz!1dzona dOWIOdła przecIez, ze
szą,c "do Lwowa obją,ć ofiarowaną mu kate- by m~eli na zbytki, może naśladować ich pod względem doboru barw, ułożenia. budrę zoologii, tymczasem jedn~k z jego zdo- ?ędą i c~, których nie stać na nie. Tt,rtaj, kie~ów, ozdób i t~k zwanych klejnotów
byczy naukowych urządza SIę wystawa, o Jak
WIelu razach, dobre hasło pownlDo kWIatowych, ogrodmcy warszawscy me ustę-.
której donieść nie omieszkam, skoro otwartą przYJść z góry, ażeby usłuchanem zostało i pują zagranicznym. Brak jednak niestety
zostanie.
.
~latego odezwę. ob~ateli. pozn~ńskich uwa- jednej, .maleil~iej ~ dl~ ,l~dzi. bez własnego
Wśród .sza~u ~arnawałowego ~lamy ~o zam za fakt .w~elkleJ . domosłoścl. . ,
sz.!1aku.1 zda:l1~ naJważmeJsz6J rzeczy- ety~
zanotowal1la l1lektore bardzo pouczające obJaW WarszaWIe takze utworzyły SIę kołka, klety paryzkle}
. lZImy
. .Jawny ZWIQ
. t do o~zczę dno- w kt6ry?h zb'IelllJ!/I
,".
.
t k
(D • n.)
wy. Oto Wl(
SIę ~a WIeczory a zwaści do obrachunku, do zastosowama wydat- ne welnzane, bo JedwabIe są, z mch wykIu.,
.,
Od
k"lk d' . .
t
sk"··
l
ków d.o środkow..
ezwa l u ZleSIęclU cZ01l;e. s anowczo, a . ·ro.l1.lDoSC prZYJęCIa ocna1znaJcol11itszych mieszkańców W, Ksi~ztwa powmda skromllQści tul:\let. Na tvch wieII
"
telskICh
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HANDLOWE I PRZEMYSŁOWE.

' t
Nadmienić przytem musimy, żeł podczas
usposobienia i cen nie zmieniła; za poje- żądan~ l, zysk'lwa1a wysok'le ceny, na t
Omll1S
b k
d '
k' l
3 30 3 35
M t .d b ł
zaniedbaniu. W ogóle balu rzeczonego, zauważ0!10 , zupe ?-y, ra
yncze wor l p ac.:'1 .. - . , w wagonoon eVl ~o l a w .
kontroli przy odbiorze .bIletow
.. weJśqla.-co
wych partyach 3.25.
przedstawIa SH~ cały przel)1eg aukcyi w nał
Okowita ciągle bez zmiany. Cena miaro- stępujący sposób:
liczbę publiczności na sali czym o powaznądajna 2.65-2.67, pl'zyczem za większe par-. PiAkne lekkie i długie gatunki w.elny a nie przyniosło oczekiwanego rezultatu pod
Sprawozdania targowe.
..
lk'
"'...
l'
względem dochodu. .
.
,
'. "" . '
,~ye p~.acl1 ty o plerwszl1.
, " Buenos Ayres bY11 na drugl~ll. p ame p~) b t
., k'
b MagIstrat f i
!arge waJJ!Ńf!WJkle. Sprawozdame tygo- ;\.NajZa. Mocne ceny. nafty amerykańskIe1 nieważ dla braku dostatecznej CI..enkośCIt me
(- Ho o y mWJs le W r. ' .
"
dmo;re (dO d.ma 9 l uteg.
r>
Łodzi
z pp. radnymI postanowIł
o
l
.
na
zagra:nicznych rynkach utrzymały u. n~~ zupełnie o(.lpo.wi,adaływJIIla~aniom n a b y
w - Iacznie
"
1t " d
. H·.etna. Nletrw~lem było pew~le. ozywle- notowama 7 1/ 2 kop. za funt. USpOSOblellle ców. cienkIe l plękne gatunki wełny fabrycz- na grelnial~em 'p~siedzeniu przec. s awlC, 9
m~ 111teres~ w kOllCU zesz.łego. ml~Sląca, na dla nafty kaukazkiej w Oarycynie jest ró- nej 'Buenos Ayres zyska,ły natomiast daw- zatwierdzema lllllllsterymIl :finansow ~~Ją~e
ktorem opIerano !epsze WIdokI. Nlższe.ofer- wnież silniejsze, u nas zaś Bracia Nobel ż::j,- niejsze ceny. Ceny dobrej welny średniej się przedsięwziąć" w r. b. roboty illIeJskIe,
ty ze strony posul;daczy towaru chwllo:w~ dają za pud 1.78.
dlu"ości były bardzo nieregularne. Wełnę których kosztorys dosięga 1?2,?00 rubli.
tylko. wywołały m~znacz.:n~ ruch, bo JUZ
Skór!/. 1V tygodniu sprawozdawczym do- sypka i inne gatunki drobnej wełny z po- Podajemy niżej wyszczeguImeme pozycYJ
w ubIegłym tkgodmu wroClla dawna ospad
ł'
1228 t k
t
d "
,,' d t
d
o o owe"o preliminarza:
'
pę- zono wo ow
sz u , a cenę za sz u- wo u szczupieJ os awy sprze awan p
1) pOr'zebrukowanie l1iektórych, ul.ic 19,200 rs.
I ość, k tóra ta da1ece zawł a d nę ła rynk lem,
kę osil1gano ocl 100-1371's. Oena skór cenach stanowczo wyższych, aniżeli w cza3
źe żadnei tranzakcyi nie zawarto. 'Vymie- wynosiła za sztukę 15-16 / 4 rs. Za skó- .
d .,
kc l' Montevideo była 2) Zbudowanie nowego wlęzIema
"
lne.
'.
"osiągano 11 1'S. Skóry bardzo
Sle poprze
mej au ceny
y. po' jakich zbywana KonstantynowskieiJ ulicy 13,200
są: nomina
ry
z poleszllków
zaniedbaną,
O rs.
niane ceny
Zboże. Tendencya naszych targów w 0- cielęce za parę płacone były po 2,70-4 rs. no główne partye wykazują stal1~wczą z~iż- 3) Plan m. Łodzi
. . . . • 22,0 O "
kresie sprawozdawczym nie bylu. jedllostaj~ Baranie trzymajlb się wysoko z powodu po- kę. KoflCowe ceny były następujące. Plęk- 4) Dom dla leśniczego la.su miejnI'!:. Z początku tygodnia dżdżyste powie- pytu ze strony zagranicznych kupców. Skó-na wełna Buenos Ayres, bardzo delikatna
skiego . . . ' . . . . . 7,600"
trze powstrzymywało dowozy, co wywołało rv "'ygarbowane, znaiduJ'll<c, liczn"ch nabyw- "r['
5 ~5 f
"r['
5 50 l)ierwszo 5) Urządzenie mostków żelazny.ch
.. " l 'l wla. Ców,l)lacone
J'"
..."
J
.lV· erlnos
,( pI'pkna
r., 1'1 l'ennos
,
na ulicy PiotrkowskieJ', tudZIeż
Popyt; właszcza ze strony W:l.aŚClCle
SI1 drogo.
Cena podeszwiaków
rzęclna 52;:;'
dobra " wełna
525'
dl
k
h
·
bł"
,..."
"
"
·drewnianvch
na
8,300"
traków, a tóryc WIatr y sprzyjającym z3: fun~ mokrej .w~gi wynosi 31 kop. Oży- dobra sypka wełna, no~ej stl'~Yży 5-5,15;
J
ul'innych
h b ulicach
h 72800
do mielenia. Czynniki te pozwolily się u- WlOny Jest rówI?lez popyt z Oesarstwa.
jagnięca 4,60. MontevlCleo l?I~kna wełna 6) Bruki nowe na Icac ocznyc
,
"
trzymać i cenom na zeszłotygodniowym dość
Bawe!ua. L I ~ er p O o l, 8 lutego. Spra- fahrycma lIerinos 5,50, plerwszorzędn.a 7) Ohodniki asfaltowe około ma, 5,30 drugorz\)dna 5,00, dobra wełna. Mengistratu, szkoły przemysłowej,
wysokim poziomie, a żyto zyskało nawet wozdaIlletygocl:~llowe.
pewną zwyżkę· W ostatnich dniach uspoObrót tygodlllowy 91.000 bel, amerykall- nos 5,25, pierwszorzędna 5-5,10, drugooraz jatek .
3,900 "
Bobienie się zmieniło: dowozy wzrosły, wla- skiej 38,000, na spekulacyę 5,000, na wy- rzęclna 4,75-4,85; dobra jagnięca 4,40- 8) Powiększenie rzeźni łl1cznie
ściciele młynów i wiatraków, zaopatrzeni już wóz 4,000, .na rzeczyw:istl! konsumcyę 52,00? 4,50; strzępy i wełna podbrzu~zna. 4,35.
z kupnem placu . . . . . 12,000 "
w ziarno, nie czynili zakupów, a sprzedaw- b
ś l
ok t' 23000 R ec
l
O łk 't
l't
l t
9) Reparacya i pogłębienie wszyd ezpo
'l'e~ mo
z dowozy,
rę ow w' .?lą/?U.
"
Z zy\~ - stępujący
a "OWI sposóh:
y o u'o przec s aWIa SIę w nastkich studzien mieJ·skich. . 3,000"
cy o kazywal i gOtOWOŚ0r. d o us t ępst w. P Osty
wywoz
2,000;
tygodma
WpłYWeill tych o~o!icznośc~, ceny !l'p~d~y! 146,000, z tego amerYllkanskwJ 116,000.
'Wystawiono
Sprzedano
Oprócz powyższych robót agituje się myśl
iloŚĆ ?brotów zmmeJszyIa SIę" a naJs1ll1leJ Za.nasy 866,000 z tego amerykallskiej 611,000
8,844 hel Buenos-Ayres 5,311 bel
wprowadzenia w życie i innych ulepszeń, o
d?tkmęte .było. tem żyto, ktorego not?w~- 1N drodze do 'W, Brytanii 410,000, z tego
4,779
Montevideo
1,915"
ile pozwollb na to fundusze kasy miejskiej,
ma znaczme SH~ zred~kowały. .Nadnuemć amerykallskiej 306,000. Notowano następu13 623 "
wynoszące w ohecnej chwili 200,000 rs.
j~dnak trzeba, bŻ~ P?mlmObOstatmo prz:y:glnśęć- jące ceny: Upland good ol'clinary 57/ 16 , low
. '631 n
w~~rl'eLIłi~~ta 7,226"
(~~ł Z teatru OPols,~iekgo'k Wk.roku 1878
blOne~o. usposo 1e11l<l:, na yt o pewIl!JI 1 O" middl. 53/ 4 , mic1dl. 57/ 8 ; :Mol)ile 11~idd1. _;
5"
46:"
zwroCl uwagę" zas "n, "OWS 1, na nowy
partyj zyta na prow~ncyę· .
Orleans good Ol'din 5 11/ 16, low. mllldl. 5 7/ 8 ,
88"
Rio grande
" i nieznany talent pisarski, jaki odgrzehano
"
mytej
57"
w warstwie rzemieślniczej. Tym talentem
Oeny na targu W1tkowskiego do piątku middl. 6, midd1. fair 61/ 2 ; Perman fair 61/ 1S ;
wynosiłJ::
Santos fair -; Balda fair 53/ 4 ; :Maceio fair
14,347 "
7,753"
odznaczał się robotnik Adam Staszczyk~ zaPsze11lca wyborow~ 8.90-9.30,. średnia nom.; :Maranham fair 61/ 1S ; Egyptian brown
Po za aukcyą sprzedano 400 bel. Zapas trudniony w tamtejszej fabryce maszyn 1'018.30--8.80, ordynarYJna 7-:-7;50. Z~to wy- middl. 4 1/ 2 , fair 6%, good fair 7%, white obecny wełny Laplata wynosi 9,500 bel.
niczych, którego nazwisko dziś znanem już
borowe. 5.70-6.40, ś~e~11le D.40-5.f5, 01'- middl. _, fair 61/ 2 , good fair 7; Smyrna
Zboże. Odesa 2 lutego. Po dawniejszej jest w literaturze dramatycznej. Piewszy
dynaryJne 5. Jęczm1en wyborowy 5.30- fair _. M. G. Broach fair _. Dhollerah zniżce nastąpiło w tym tygodniu niezna- utwór autora p. t. "Noc świętojailSka" p1'zy5.4~, średni 4.80-5.00, ordynaryjny 4.25. middl. '_i good micldl. 35/ S , 'middl. fair czne polepszenie, w skutek pomyślniejszych j~to na wszystkich scenach polskich z wielOWIes 2.85-3.3. Gryka 4.25-5;10. Groch 31S/ 1e , fair 4, good fair 4 7/ 1 &, go od 5; Oo~nra wiadomości z zagranicy. Targ pszenicą był ką radością i uznaniem, raz dla tego, że
6.50~8:00..
..
fair 4 1/ 8 , good fair 4~/lS' good 4 7/8 ; Scmde hardzo ożywiony, chociaż w życie, kukury- posiadał rzeczywiście wielkie zalety, a po'\V pll!tek pszemca spadła przeC1ęclOwo o fair 3%; Bengal fair 33/ 8 , good fair 311/ 16 ; dzy i jęczmieniu, z powodu szczupłych y,a- wtóre ze względu na oryginalnego autora,
_
:Mapras Tinnevelly fair 4 1/ 2 , good fair 4 7/ 8 , pasów, interes był bardzo ograniczony. Zy- który jedynie wolne chwile wieczorne po
30 kop., a żyto 0.40.
N~ targu pr~klm płacono w kOllcu t y- "Western fair 37/ 8 , good fair 4 3 /16'
ta na składach jest bardzo mało, ceny trzy- znojnej mechanicznej pracy: mógł poświęcić
godma następuJI~ce ceny:
.
Wełna. Berlin, 8 lutego. Interes wel- llULjlb się dobrze, szczególnie cięższe gatun- na zabawy z muzą. Powodzenie "Nocy świę
Pszenica wyborow~ 1.40-1.46, śre\lma ną obracał się w tak ciasnych granicach, ki są bard~o poszukiwane. Oeny kukln'y- tojańskiej" za.chęciło Staszczyka do dalsze
1.28-1.36, ordynaryjna ~.15-1.23. Zyto jak to dawno już nie bywało. Dokonano d~y bez zmIany, l?rzedstawi~ją s~ę, P?my~l- gotworzellia i posypał się szereg utworów,
wyborowe 98-100, śr~dllle 93-96, ordy- zaledwie kilka małoznacznych tran:.akcyj, ?-le dla sprzedawcow. Na Jęczmler; lstllle- mniej lub więcej szczęśliwych~" Zaletlb ich
naryjne 86-90. J ęczmIe~l wyborowy 102- mających na celu pokrycie najniezbr;clniej- Je dobry popyt,. lec~ towar~ t.ego Jest bar: jest przedewszystkiem tendencya szlachetna,
108, średn! 89-99. OWIes wy?orowy 188~ szych potrzeb konsumcyi. Ohociaż zapo- d~o ~ało. O'."l~S 1 w ceme Jest słabs~y l wniknięcie w życie naszego ludu, wadę zaś
92, średlll 83--87, ordyna1'YJny 78-82. trzebowania nie brak, jednakże wobec do- 1l1ewlel~ budZI !nteresu. . Dowozy w CIągu stanowi brak estetycznego wykształcenia
Gryka 91-97. Groch 1.05-1.11=..
. brze zaopatrzonych składów, nabywcy nie ~ygodllla wynOSIły: pszelllcy 9,O~0 cz~tw:., autora. Ten ważny niedostatek sprawia
Mq~a. Ceny tego produktu mewIele Slę widzą powodu do spieszenia się w kupnie. zyta 2,000, kukurydzy 4,000, Jęczm1ema że Obrazy ludowe Staszczyka daleko od
zmielllly. ~a mąkę pszenną płacono z.,a wo- Ta wyczekująca postawa nabywców, w u- 4,000, ra~em 19,O~0 czetw., podcz~l.s gdy w biega.ją, od wzoru komedyj ludowych,
rek: Nr. 4(0 14, Nr. a/o 12,121f2-13,70,Nr. biegłym tygodniu nietylko nie osłahła, lecz poprzedmm tlgodnm .dowozy wynOSIły 27,000 jakie tworzył ś. p. AllCZYC; SI! jednak'1./0 11-12.62, Nr. 1~0 10-12,25. Nr. 1 owszem bardziej jeszcze się rozpowszechni- czetw, WyW?Z wynosl.ł 78,765 (w P: t. 72,340) że zawsze dobrym bardzo nabytkiem. Jeden
9.75-11.25. Za żytllllb płacono ~-9.?O.. la. Utrzymuje ją: przedewszystkiem zbliża- cze~w.. Obrot tygodmowy w pszemcy 41,0~0, z tych obrazów, zatytułowany "Wiara mi
Cl!kier. Na rynku. cnkrow~m lIJa\vmł Sl~ j~cy się termin licytacyi i istniejąca aukcya w Z.yCl~ 12,000, w k~~urydzy ~,500, w Ję- łość i nadzieja" obrała dyrekcya na zapeł
pewl~n rt;c?, który Jednak me p;zekroczył w Antwerpii. Dalsze umowy były bardzo cZ~llemu 2,~00, w ows~e 3,400, razem 66,9?0 nienie niedzielnego wieczoru i uczyniła wy
gramc mIejscowych zaĘ>otrzebowaI;. Zakupy nieznaczne, brali w nich udział tylko fa- (w p. t. 60, (00) czet". Zapasy zawsze Je- bór dość szczęśliwy; naszem bowiem zda
poczynion~ })rzez tutejszych komIsyon~rów, brykanei, tutejsi komisyonerzy trzymali się szeze l?a.:dzo zn.aczlle, wynoszą 1,900,000 niem utwory tego rodzaju najbardziej się
mialy swóJ z góry przeznaczor;y cel, mIano~ na uboczu dla teO'o też miarodajnych cen przewazme pszenICy.
nadajlJl do świątecznych przedstawielI. Jewicie odsprzedanie towaru klIentom. Wy- oznaczyć ~iepodob~a.
żeli kiedy, to głównie przy wyborze sztuk
cz~k~hca pos~awa byIa tym ~azem te~l bar- Allk(:Jje wełn.1J. Antwerpia, 7 lutego.
na niedzielę zważać trzeba, ażeby treść by
la moralmh intryga prostą: a tendencya
dz:eJ uZ!l'sa.dmoną, że ~pod~lewano Slę no- Serya I, posiedzenie 8.
weJ obmżki. ze Bt~ony Koe?-lga w Petersbur~
'\Vystawiono:
Sprzedano:
-szlachetną. 'Wykonanie obrazu bylo też
gu, który, Ja.k. WIadomo, Jest :-egulatorem
1262 bel. Buenos Ayres 920 bel.
(-) Z dobroczynności. Bal maskowy w tea- możliwie najlepszem, wszystkie siły perso
883
Montevideo
116
trze Victoria odbyty w d. 30 z. m. na ko- nelu zużyto, aby przedstawienie dobrze wy
cen na wszystkIch rynkach panstwa. Nadeszła w plątek depesza z Petersburga przy_ "
"
rzyść miejscowego szpitala i na założenie padło. Panie: Zieleziflska, Puchniewska i
niosła smutną: wiadomość, bo zniżenie no2140 bel.
1036 bel.
ochronki dla dzieci, przyniósł dochodu brut- wybornie ucharakteryzowana Pichorowa, pa
tOWl'Lfl rafinady o 40 kop. na pudzie. N a
Pierwsza serya tegorocznych aukcyj Zl1- to rs. 542, w tej sumie z naddatków rs. 46 nowie Kościelecki, Dłuski, Halicki i GIo
ger nie żałowali starania i pracy. Jedna
dokonane u naś zakupy okoliczność ta nie' kOllCzyła się dzisiaj w obecności licznych kop. 50.
miała dotąd wpływu, gdyż ~ ostatnim dniu kupców.
Rachunek szczegółowy podany będzie po tylko orkiestra w niemiłosierny sposób pa
nie uskuteczniano tranzakcYJ' Za rafinadę
Dzisiejsze ostatnie posiedzenie było nie- otrzymaniu zalegających dotąd należności rodyowala piękną muzykę N oskowskiego.
1
płacono stosownie do marek 4,00--4,07 / 2 , równie bardziej ożywione, aniżeli poprzednie; za wzięte bilety wejśCia do lóż-co zapewne
S?~otę dawano po raz drugi operetkę
~K;;o~s~t~k~i~n~a~b~y~w~a~n~0~p~0~4~.0~O~~4~.0~5~.~~~f~ą~c~z~k~a~sz~c~z~eg~ójl~n~ie~~kr~ó~t~k~a~w~e~ł~n~a~b~ył~a~b~a~r~d~zo~P~O~-~l!'~C~y#fr~ę~n~ad~d~a~t~k~ó~w~p~o~w~'i~ęk~"S~z~y~.~~~~~~~"N~J~le~w~lm~ąt~k;;o~z~B~e~ll~e~v~ill~e~,~"~O~k~t~óI~'egj~J~'uz~'~P.i4
ską minę·
,
.
jaśniała. p.odwójnfl: uczc~wa ~llsza, iż jest w obec Edwarda, dobroduszny Szymon nie
Po za miasta.mi, w odległych okolicach mfi]żem tej ladneJ kobIety l ojcem terro b:~lz~oIny do ~a~ne.go innego uczucia,oprócz
piękne bywają lasy; ale Paryż posiada prze- ślicznego dzieciaka.
b
w.lel~Iego zdzIwlema. poł~czonego z uwieJ
śliczne ogrody. Bez nich już nie wiedzie~
Ale jednego dnia idąc do biura spotkał blemem. Stawał. SIę napowrót dzieckiem,
Nowalia przez Catulle'a Mendez'a
libyśmy nawet czy istnieje natura; okrywa- Edwarda P i c h a r d . ,
którem zaledwo być przestal. Ociężały
jąc się kwiatem i zielenią, powołują nas do - To on! zawołał Pichard stajac przed powolny w ruchach, unosił się nad rucllli
Przeklad Maryi I~ ...
odżycia. na nowo. A pełno w nich radości SZyIll~nCln w kapeluszu na bok włożonym wością, ukłonów oddawanych przez Edwar
i gwaru już od kwietnia, bo wszędzie gdzie z trzcm~~ w ręku. On sam! Jak się masz ~a Pichar~~, . nad żywą gestykulacyą: rąk
(Dal~zy ciqg).
znajduje się trochę słonecznego blas- SZy!llom.e.. A zawsze grubas. Ożeniłeś się Jeg!? wywIjających laską, gdy dopomagał
Poczciwe człowieczysko śmieszny był i tylko
ku,
gromadzą
sili) roje dziatwy.. Promienie zdaje mI SIę? I pewno masz łądną żonę. sobIe w ten sposób do silniejszego akcen
wzruszający zarazem. Zacne to serce (UUigrają wśród bezlistnych jeszcze ga- Uściskaj że mnie niedołęgo.
to~ania k~ótkobrzl!liących frazesów, wyrygo zamknięte w sobie, rozwijalo się teraz słońca
łęzi
rysuj!J:cych
się
na
błękitnem
tle
firmaI ~~ward tak czule wstrząsnął przyj acie- waJlScych SIę potokIem z ust jego.
z rozkoszl11 przepełnione tkliwemi uczuciami. mentu, niby olbrzymie sieci pajęcze. Wró~ lem, 1:6 przechodzący myśleli, że się biją.
- 00 za człowiek! mówił sobie w duchu
Nikt lepiej od Szymona nie umiał powi~ ble świergocą: podskakując; jeden z nich
No,
tym
razem
nie
uciekniesz
mi dzi- Szymon, miał słuszność, tęga głowa!
nfj;ć dziecka, on je odłączył od piersi gdy
ma ochotę przysiąść na ramieniu maleńkiej ~u.sie, ?iągnlSł dalej P~?ha.rd. Jadleś już .!ednak,że cały ten dzień bzymon był ja~
przyszedł czas odpowiedni-a wszelkie gniewy i kaprysy maka znosił z ciepliwością przestraszonej tą, ponfałością dziewczynki; slll.adame? .Ta~! ~o POJ,dZI~llly razem na kIs zasępIOny. Często spoglądał przez okno
inne zuów przechadzajlJl się spokojnie po obIad? J?am~ętaJ dZIŚ o pIątej u Bonvaleta. na, maly p~acYll: świeżo urzl1dzony, gdzie
na.jpokorniejszej piastunki. Klementyna mó- kltJ,bach
i na piasku, który się wydaje bar- r.I;ylko SIIJ ,me spó.źnij.. Pożycz mi pię6dzie- kazdego dma wle.cZOl'em przychodziła KI
wiła nieraz ze śmiechem:
dzo
biały,
bo słońce w pierwszych dniach Sląt frankow. I?zI~kuJę. :Wiesz, jestem twój rneI?-tyna z Fredzlem, oczeirując wyjścia jeg~
- Zanadto kochasz Fredzia, jestem za- wiosny tak słabe
jeszcze, że bieli oświecone se~deczny pr~YJaclel, WIęC ty płacisz za z ~Jlura. Myślał: "Co powie żona dowiezdrosną·
przedmioty tak samo, jak światło księżyca. obIad. POCZCiwy Szymek, zawsze ten sam dZIawszy się" iż lllam jeść obiad po za doSzymon odpowi::tdał:
Czasami z wierzchoŁka wyniosłego kasztana tylko jeszcze tługciejszy. Do wieczora za~ mem? Nalezało odmówić. Odmówić Edwar- .
- On, to przecież ty!
zerwie się dziecinnym krzykiem spłoszony tem, lDlf~?b Liczę na ciebie.
dowi Pichard? rzf,cz. nie możliwa. Gdybym
N areszcie szybko rosml<cy Ferdynandek grzywacz
i zniknie na tle obloków błękito rz~, rzek! Szyn:on zwyciężony.
był pos dł
li
pewnego. dr;ia przesz,edł pok?j.sam.ną ~hwie~ nyeh jak on. Błogosławiona to ;godzina.
Zapewne, ze przez przecląg tych lat a szcze, _ ze . prz~z u cę Bm'gnndzką, j ak to
jących SIę Jeszcze nózkach, oJCIec me WIerzył W szystko wokoło tchnie zadowoleniem.
ólnie; od
-""
'.
zw)kle czymę, me byłbym go spotkal. Dla
g
J
cZcl;sU o.zemen~a SIę, pOJęCla Szy- czeg:o szedłem przez uliCA Promowa.? Ach!
własnym oczom. Powtarzał też wszystkim:
W powietrzu pelno ufności, w świetle blysz- lUona Zna?Z~le SIę. rOZJaśniły; zdobywszy k?p l l1 kanał na placu Bo;'rbonów. "Zreszfo
Syn mój już chodzi, niesłychana rzecz, nie czy
nadzieja; dzieci i wiosna stanowi!): po- trochę doswladczema, zmienił teź zcllmie
ł
"'Ii
ma prz~cieź jeszcze dwóch lat; czy widział dwo'J'ny brzflsk.
1
d P rzyznawal Ule.
mog en.t p,rzecież
Edwardowi,
·którv J' est
.,
'..
•.
' . l' co do Ed ward.~ P'lcuar.
mOl
l
"
k~o coś podobnego!
1Vsrocl takIej wesoloscl odr-adzaJl1cych SIę nawet w duchu, IZ dawny je"o towarzysz
f i przY.laCle em, powiedzieć-nie pójdę.
Wkrótce młody Oharlerie mógł już cho~ ogrodów, Szymo.n Oharlerie l!rz~cht;dztl.ł ~ię mówi:lcy gr?-byn~ g~osem, z sz~rstkiemi ru~ }~dy ~lelllenty.na jak zwykle przyszła
dzic;ua ulicy prosto i równo. 'l'ego dnia, z r.ozkoszą, podaJą,c lewe ramIę zOUle uśnue- chaIlll, mUSIał meClekawe wrażenie wywie- USI~~C .na Iawce, ~kl11ąwszy przyjaznie głową
a było to w k~ietniu, ęzymon ~u~ił dla chniętej, białej i róźowej, a pr.aWi! ręką/ rac na tych, którzy go nie znali. A przY_ll1~zOWI' a FredzlO kopał łopatkiJl piasek na
dziecka żuawskle ubra11le, ustrOIł Je sam p. rowadząc syna ubranego w kostlnrn źuaw- tem Klementyna mówiła. zawsze. włos l'U- u ICy placyku - Szymon na powitanie źony
i powiedział do żony: nu!, zupełnie jeneral- ski- w azc?,erych Qczach zMnego Człowieka dYl c~ama, clusz~." Jedn~kże znal~złszy się ~h~~~o przymuSZOnynl odpowiedział uśmie
(D. c. n.)
c

-

z.

KrOnl"ka Lo' dzka.
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SERDECZNY PRZYJACIEL

-3saliśmy po pierwszym przedstawieniu.

podaje korespondent ;,Standarda,".z której niezmierna kra popchnęła lodzie, na któTELEGR.\.M:Y GIEŁDOWE.
teź wyjmujemy następujące dane:
rych znajdowało się przeszło }50-ciu rybaBitwa odbyła się w odległości siedmiu ków. Jaki los ich spotkał, .dotąd niewiaF-dnia 9/Zdnia11
Giełda Warszawska.
mil od Tinkitat, a Egipcyanie liczyli 3,600
ludzi i 30 wielbłą.dów. O,ko lo poludnia ar- domo.
.•
Żl!danozkoilcem gieldy.
tylerya egiska dala ogma z dział, nie wyLondyn 8 lurego. Na zapytame Dyke'go
Za weksle krótkoterminowe
50.60
50•S5
wyrzą.dzając żadnej szkody nieprzyjacielo- odpowiedział Gladstolle, że lord Granville na Berlin za 100 mr. . .
10.291/ 2 10.29
wio Piechota egipska już lrzy pierwszem 'oŚWiadczył domowi Rothszyldów iż rząd "Lpond.yn" 1001 Łf:' . •.
41.15
41.10
' rzucała b.ron
, .I.pa a ła. na k
I
" a:ryz" 100 ił.r. .. ..
86.60
85.50
nat
arclU
w ana, angielski chętnieby
widzial '
gdyby Rotszyl- "Wiedeń"
proszą.c o darowallle ŻyCIa. DZlała wszyst•
. . . ili'
'zał' k
d'
Za papiery panstwCłwe:
e
kie stracone zostały, a kto mógł ujś śmier- do:n .udzlelih mOnową
lez ę rzlJl OWl Listy Likwid. Kr. Pol.
88.8S.92.50
ci, uciekar do Trinkitat.
egIpskIemu.
Ros. Poz. Wschodnia . . .
92.50
100.35
100.30
Korespondens całą. winę przegranej zwaLondyn 11 lutego. Donoszą. z Warny, że Listy Zaa. Ziem. z 69 r. Lit. A.
100.lO 100.25
la na tchórzostwo wojsk egipskich.
na Krecie wybuchło powstanie. Porta oto- L~tyZ~t. M:'W!~~:~;
96.96.94.15
94.15
* Józefina Gallmayer, najpopularniejsza wiedeńska mańska wysłała dla poskromienia powstafl- " "
"
"II
93.10
93.artystka sceniczna, w 45·,Ym. roku życia uległa cho- , 5 t '
l d' kt'
d t d
.d
""
"
" III
92.55
92.50
robie raka, która powoh rozwijata się u niej od- cew
ySlęCy u Zl, . orzy
o ą znaj 0- " "
"
"IV
86.86.50
dawna, p:rzed tygodniem jednak powaliła j% na lo- wali się w Smyrnie i Salonice.
Listy Zast. M. Łodzi Ser. I
85.85.ll
że. Jeszcze dma 23 stycznia, "fesche l'epi", jak jl!
Petersburg 8 lutego. Oskarżeni o sfałszo- " . "
"."" IlI
83.50
83.50
wiedeńczycy nazywali, miala odczyt, albo ra.c.zej re""
"
"
cytacyę publiczn% na rzecz Towarzystwa przyjaciół wanie dokumentów intendant RuszczUku pułGiełda Berlińska.
KRAJOWA I ZAGRANICZNA.
literatury, i. niewyczerpanym swoim humorem w nlJ} kownik Priorow i przedsi<\bierca Auerbach, Banknoty :rosyjskie zaraz . . . 198.20 1!l7.lepsze bawil'a sluchaczy. We dwa dni położyla Sl\l,
"
. ·.1 t
197.75 197.75
. deme
l ' w S y b'lrze. ·Weksle
" na ·Warszaw\)
"
nu.krouos.•
= W sferach administracyjnych powstał a lekarze odrazu orzekli, że nie ma dla niej naj- Sk azanl. zos t a l'l na OSIe
197.70 197.65
projekt utworzenia zwierzchniej nad całą mniejszej nadziei. CzuŁa to i chora sama, lecz mi- Uwolniono zaś kapitana Konkow. a, który Dyskonto 4%.
policyą gubernia1.ną: władzy naczelnika, w mo tej pewności i okropnych cierpień, jakie znosić
musiaŁa w ostatnich dniach, nie traciła wobec le- był zawiadowclb magazynu.
Giełda Londyńska.
którego osobie będzie się też lą.czyla zwierz- karzy i otaczajlłcych j% przyjaciól owej wesołości;
22.75
22.75
Weksle na Petersburg. .
chnia władza nad żandarmerYlJI gubernialną. która była żywiołem jej życia.
Dyskonto ';)1/2 %
= W' sferach administracyjnych powstał Caly Wiedeń, jak pisz!! .dzienniki miejscowe, wyOSTATNIE WIADOMOŚCI
~~~~~~~~~~~~~~~
IlrlI!l
'1'
1111Il'UIV
projekt reformy urzędów powiatowych do legł na ulice dla oddania ostatniej przysługi tej,
której tyle chwil szczerej, niekłamanej wesoŁości
'~
iIł
., ".
- li
spraw wlościańskich, pozostający w zwilbzku zaw<bięczal. Zgodnie z życzeniem zmarlej, pogrzeb
na tutejszej Stacyi to-w.arow-ej
z otwarciem w senacie specyalnego do spraw odbył si\) bez wszelkiej ostentacyi: skromny dwuod d. 3 do 9 Luteg·o włlłcznie.
konny karawan wiózł równie 8kromn~ drewnianą,
Berlin, 10 lutego. Wykaz banku Rzeszy z d. 7
wlościańskich departamentu.
trumn~. 'Vszystek zwykły przy Wielkich PQgrze· lutego (w tysi~caoh marek). Aktywa. Zapas meP r f: y b Y 1: o:
:...... Zjazd radzców prawnych wszystkich ko- bach przepych zastępowało ... współczucie Wiednia, taliczny 607,745 (prr.yb. 5,543), zapas biletów kasy
komun. z Ce- II Zalei trzeciej grupy odbędzie się w Kijowie nieprzejrzane okiem tłumy, l.-tóreulubienic\) swojlł pailstwa 23,215 (przyb. 1,932); noty innych banków A. Żywność I potrzeby domowe krajo. sarstwa grani.
w połowie lutego r. b., w celu roztrząśnie na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziły. Naj- 15,176 (ubyło 174); weksle 359,436 (ub. 15,526);
p u d ów kgr.
4650 1830
nia kwestyj prawnych, dotyczących dróg że bliżsi przyjaciele artystki, stosuj~c ~ię do jej życze- żą,dania Lombard. 42,708 (przyb. 3,775); efekty Pszenica .
nia, nie zlożyli na grobie j€'j kwiecistej ofiary. Zna- 9,473 (ub. 4,976); inne aktywa 24,347 (ub. 907). Zyto. .
7115 10814
laznych.
jomi jednak i wielbiciele prześcigali sill w przepy- Pasywa. Kapital zakładowy 120,000 (bez zmiany). Groch .
3551 1452
= Dzienniki petersburskie donoszą, iż od- chu nadsyłanych wieńców, których zebrało się 47 ... rezerwa 19,256 (bez zmiany); noty wobiegu 694,297 Jllczmień
2135
powiedzialność cywilna i karna za. przemy- dziwnym zbiegiem okoliczności tyle, i1eby w krót- (ubyło 23,441); inne zobowią,zania 237,159 (przyb. Owies .
7895 3041>
Gryka •
_
610 1669
tnictwo okowity ma być znacznie zwiększo kim czasie lat !7.m!l-rła artystka liczyła. Teatry w 1,329); inne pasywa 403 (ub. 43).
Berlinie, Frankfurcie i Grazu nadeslaly :również
Wiedeń, 10 lutego. Wykaz banku państ. au str. Mą,ka .
660 '2480 10000
na, pro:cedura zaś w sl)rawach o kontraban- wieńce.
Ostatni z przysłanych byl darem hawil!- węg· z dnia 7 lutego (w tysią,cach guldenów).: Kasza .
1522
dę znakomicie uproszczoną·
cej obecnie z New-Yorku rywalki zmarłej, Maryl Noty w obiegu 334,100 (ub. 1,900); zapas meta- fKartofle.
264
359
Długość linij telegraflcznychw calem Geistinger; Stany bowiem Zjednoczone tego same- liczny w srebrze 122,800 (przyb. 100), w zlocie Cukier •
133
państwie rosyjskiem wynosiła w. dniu 13 go dnia dlnviedzialy się z depeszy "New-York He- 69,300 (ub. 2,400); 'weksle płatne w zlocie 10,100 Melas .
o śmierci artystki. Z gmachu "Carlteatru" (przyb. 2,500); portfel 134,600 (ub. 5,100), 10mb ar- Spirytus
282
Stycznia 1883 r. 100,807 wiorst. Liniami iralda"
teatru "an der VIien" powiewały czaJ.:lle flagi. dy 26,500 (bez zmiany); pożyczki zahypotekowa.ne S"l . . . . . .
1210
- 20000
temi przesłano w r. 1882: 7,923,811 pŁat Słońce, które niezbyt cz,"sto przyświecało .w życiu 87,900 (bez zmiany); listy zastawne w obiegu 85,100, Towary kolonialne. . •
613
6390
nych i 539,000 irieplatnych telegramów ko- "genialnej Pepi", jakby chc~c wynagrodzić jej wy- (przyb: 100).
.
Mięso świeże i wędzone.
971
Berlm 9 lutego. Bankn. rosy~sk. 198.20, weksle Rvby i śledzie. . . . . • 1050
respondencyi wewnętrz~ej, ~,168,884 tele~ rz~dzone krzywdy, jaśnialo w calej pelni podczas
.pogrzebowego. Pogoda byla prześlic;na. na. Warszawę 197.70j na Petersburg 197:20, na Wie- \Voly . . . • . . sztuk
68
gramów korespondencYI nnędzynarodoweJ obchodu
Po ułożeniu na grobie wieńców, publiczność rzuci- den 168.65. na Londyn 20.47, na l'aryz 81.20, na Trzoda chlewna . . "
205
i 158,000 telegramów tranzytowych. Do- ~a si\) na nie tłumnie - kazuy chciał mieć choóby Am~ter~am 168.80.
.
Nafta. . . . . • • pudów 1252
609
chód departamentu telegraficznego w wspo- listek lub kwiatek z mogiły najwi\)kszej aktorki lu~Ie.den, ~O ~utego Wlecz. A)tcye ,kredyt 310.00,
Nadto odeszło w komunikacyi krlliJGwej:
mnianym roku wyniósl rs. 8,558,901, a za- dowej niemieckiej. Według życzenia zmarłej, do ta~ez w\l~e~: 3~O.25,~ francuz)tle .316.25, lombardy M!}ki pudów 616, Cukru pudów 3,364, Melassy pujej zrożono obrazek N. ponny i krzyżyk 14<>.10, gahc}Jskle. 29/.00, koleI poln•. zach. -.-, dów 575, Towarów kolonialnych pudów 46, piwa
tem wi©cej o 291,000 niż . w rok~ poprze- trumny
złoty, który jej matka zaraz po urodzeniu na szyję austr. renta paple:rowa 79.85, takaz złota -.-,
d' 621
dnim. Czysty zysk po odtrącelllu wydat- włożyła.
6% węgier. złota -.-, 5% papierowa 87.75, P
;~u~o~w~~~.~~~~~~~~~~~~~~~
4%
złota
90.27'/2,
noty
ma:rkowe
59.25,
na..=
,
takaz
ków dochodził sumy 2.000,000 rs.
poleony 9,61, zwilłzek banko. 107.30; UBp. pomyślne.
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCIo
Londyn .9 lutego popołudniu. .f$:onsole 1001'/tO,
Urodzeń od d. 4 do 10 Lutego bylo:
W parafii kałoł. Dzieci żywych 58, a mianowicie;
p:ruskie 4 % konsole 100 1/2 , 50f0tureckie z 1865 r.
- Zator. na Wiśle, zajmujący 8 wiorstową
1
5
8 / S ' rosyjska poz. z 1~71 r. 86 / 2 , takaż z r. 1872 chłopców. 24, dziewczą,t 34, z tej liczby, dzieci ślub
przestrzeń od Zawichosta do wsi J aniszowa
Paryż, 10 lutego. Donoszą. z Kairu, że 86, takaż z 1873 r_ 85 1/2; 4% renta złota węgierska nych 51, nieślubnych 7. Nieżywo urodzonych 1,
w janowskiem., spowodowal wylew.
.
74 5ts,austryMka żlota :reuta s~tl~, egipska 67'/8' ban- ślubne.
Woda zajęła płaszczyznę .2 wiorstowej powstanie Mahometan coraz·· większe przy~ ku ottomaIiskiego 15 7/ 8 , lombardy 12 7/ 16 , akcye kaW parafii ewang. Dzieci żywych 40; a mianowicie:
1
biera
rozmiary.
Plemiona,
mieszkające
w
szerokości, między J aniszowem a Kosinem,
nalu suezkiego 821/~, srebro 51 11/1s, dyskonto 3 12 Ofo. chtopców 17, dziewczą,t 23, z tej liczby azieci ślub
Paryż; 9 lutego.
po pold. (tlprawozda.nie kon- nych 39, nieślubnych 1. Nieiywo urodzonych 1,
przyczem Wisła utworzyła nowe koryto, stronach Kassali i nad granicą Abisynii,
cowe) 3% renta umarzalna 78,3'J; 3% renta 77.15, ślubne.
npuszczają:c wodę w łachę pod Kosinem, chwyciły już zabroll.
4'f2% pozyczka 106.60, wl03ka 5% renta 92.05, Starozakonnych Dzieci żywych 14, a mianowicie:
zwaną' starowiślem.
Londyn, 10 lutego. Baker-Basza zrzncił austryacka renta zlota 853/~, 6% zLota węgierska chłopców 9, dziewcz~t 5 ślubnych; Nieżywo uro.
Wsie J aniszów i Zabielcze, położone mi\j- z urzędu Mahometa Achmeda, prefekta po- 102, takaż 4% 75J/~, rosyjska 5% z roku 1877 r. dzonych -.
92'/2' Losy tureckie 42.25. CrMit mobilier 332.00
Manensłwazawarle w dniu 9 i .10 lutego:
dzy dwoma korytami rzeki, starym i noCretlit foncier 1250.00; akcye suezkie 2060.00, Bank
W parafii kalol. 17, a mianowicie: WalimtyDZiF
wym, zostały dokoła otoczone wodą, mIyn licyi w Suakimie z powodu, że ten zosta- paryzki sM.oo, bank dyskontowy 520.00, weksle na.
chcmski z Józef~ Z"ierską"Sta.nialaw Karmański
wał w przyjaznych stosunkach z Osmanem Londyn 25.23'h.
zaś miejscowy uległ zatopieniu.
z Antoniną, Piotrowską, Jan Wiśniewski z Emili~
Od dwóch dni woda znacznie opadla i Digma. Baker rozporzlJldza jeszcze siłami,
Szczecin, 9 lutego po polud. Targ zboz.: pszenica Janowsk~, Józef Makowski z Zenobią Zelc, Józef
obawa większych szkód jednak grozić prze- złożollemi z 3,500 ludzi, z ktÓrych atoli ospale; vi m. 165,00 - 180.00; na kw. mj. 179.00 Śpiewak z Konstancyę, Majewską, Stanisław !Frana mj. cz. 180.00. Żyto, bef: zmiany; w m. 131.00- kowski z Józefą, Popielaską" Karol W€'solowgki ".
stara.
.
przeszło tysiąc jest bez broni.
142.(XJ; na kw. mj. 145,00, na roj. cz. 145.50. Olej F'ranciszq Liberacką, Józef Fajst z Emilią Zemek'
- Podczas odpustów odbywanych w okoLondyn, 10 lutego. Biuro Reutera otrzy- rzepakowy, ospale, na· kw. mj. 64.50, na w:rz. J;ózef Krogulski z Maryanną Kowalcz:fk, Antoni
licach rozmaitych, niewiadomi kolporterzy
paź. 62.00.j Spirytus ospale, w m. 47.00, na lt. 47.2,), .Oziemblowski z Antoniną Adrysiak, Michał Ulcifer
mało
depeszę z DUl'banu, która donosi o na kw. mj. 48.10, na cz. lp. 49.30. Olej skalny z Ma:ry% Brajer, Wawrzyniec Meksa z AnastazVI}
rozrzucają pomiędzy włościanami odezwy
Piekarską, Józef Pawlak z Pau1in~ Nitflchke, Alew m.9.35.
"od komitetu kolonizacyjnego w Argentynie." śmierci króla Cetewaya.
9 lutego. Targ zbozowy. Pszenica na lt. 9.80, ksander Grubowski z FranciszkI} Zimanka, Antoni
Kair, 10 lutego. Generał Gordon przy- naWiedeń,
Są. to elukurbacye drukowane po polsku,
wiosnę 9.97. Żyto na wtOBll1) 8.13, na mj. czr. Sawicki z Maryanną Dtugosz, Wojciech lJ\lżak z
w których kraj ten dla wychodźców przed- był wczoraj wieczorem do Berberu.
8.22. Kukurydza na maj, cz. 7.02. OWles na wio· Agnieszką, Dudkowsq, Józef Mazurkiewicz z Ann'ł
7.43, na mj. cz. 7.52.
Lenartowską,.
. .•.
stawiono w rajskich warunkach.
Praga, 9 lutego. Czeskie dzienniki twier- snępeszt,
r9 lutego przed pold. Targ zbozowy. Psze· Wparafii ewang.: 7, a mianowicie: Henryk Botka
- Z Turku donoszą, że zalożona tam dzą, że hrabia Taafe zakomunikuje izbie nica
w· m., mocno, na wiosnę 9.52, Ila jesień 10.15, z Ludwiką Ulrich, Gustaw Hoffmahn z .Pauliną,
niespełna rok temu przez przedsiębiorców
Owies na wiosnę 6.91. Kukurydza na mj. cz. 6.65. Emel, Jan Haszke z Karoliną, Rusner, Aloizy Rydeputowanych
o
zbrodniczych
zamiarach
krajowych fabryka. wyrobów gumowych, zolOndyn 9 lutego. Cukie:r Hawanna Nr 12 nomi- del z Joanną, Klein, Juliusz Weis z .Amalil} Dytstała w tych dniach zwiniętlJl. Ci sami socyalistów. W tym celu odbędzie się taj- nalnie 20. Centryfllgalny Cuba. 20 3/,. Nadplyn'il1y brenner, Fryderyk Kummert; z Magdale~~ Harten3 bl.dunki pszenicy.
berge:r, August Retzlof z Kata:rzyn% Golinsq.
przedsiębiorcy -zamierzają urządzić podobni!: ne posiedzenie.
Brema, 9 lutego. Olej skalny (sprawozdanie koń
Starozak onnych: Kair, 9 lutego. Nadszedł tutaj telegram cowe) mocno. Standard white w m. 8.40, na m:r.
fabrykę w Warszawie.
Zmarli w dniu 9 i 10 lutego:
Tewfika-Baszy, w którym prosi o pomoc, s.50, na kwiec. 8.60, na mj. 8.70, na srp.gr. 9.15.
Katolicy: dzieci do lat 15-tu Z1l1arłO 3; .W tej
9 lutego. Spirytus w m. be? becz. 47.00.
cen· MIiożące się z dniem - prawie każdym gdyż garnizon jego w oplakanym zńajduje napoznań,
lt. 47.10, na kw. mj. 48.20; na cz. 49.20, na liczbie chłopców 3, dziewczl!t-; dorosłych 3, w tej
mężczyzn 3, kobiet -, a mianowicie: Piot:r
liczbie
kary, jakie nakładane bywają na r.edakto- się stanie i pozbawionym jest wszelkiej ży lp. 49.80; usp. spokojne.
Glazgow 9 lutego. Zapasy surowca na skladach Kosztowny, lat 44, Franciszek Rade, tkacz, lat 44,
rów pism nieprzychylnych rządOWI, dały wności.
wynosz% 592,200 tonn, w ubiegłym roku 597,800 Jerzy Dorfner, piwowar, lat 58.
impuls organówi księcia Bismarcka do w.yNowy-York, 9 lutego. '\V Oincinnati przy- tonn. llośó czynnych wielkich pieców 97, w zeszEwangelicy: dzieci do lat 15-tu zmarło 2, w tej
stąpienia z dlugim'. artykułem, nawoluJą,1ym roku 1l O.
liczhie chłopców 2, dziewczą,t -; dorostych2;w tej
cym rZ!1 d do obostrzenia przepisów w tej biera ciągle rzeka Ohio. Ludność, zamieLiwerpool,~ 9 lutego. Baw?lna (sprawozdauie po- liczbie m\)żczyzn -, kobiet 2, a mianowicie: Mamierze. "Nordd. Allgem. Zeitung" o.burza szkała u brzegów, cierpi głód. Ażeby zaś czą,tko.). Przypuszczalny obrot 7,000 bel.; UBp. spo· ryanna Szulc, wdowa, lat 92, Emilia Szepke, żona
kotla:rza, lat 51.
się na wszystkie gazety, które podplSywa- temu niedostatkowi 2.apobiedz, potworzono kojne. Dzienny dowóz 17,000 bel.
Liverpool, 9 lutego. po polud. Bawełna. (Spra.
Starozakonnych: dzieci do lat 15·gtu zmarło 1; w ~j
nemi bywajlb przez ludzi, nie ~ając!ch w komitety, które się zajmują rozdzielaniem wozdanie końcowe). Obrót 7,000 bel, z tego na liczbie
chłopców 1, dziewczą,t - i do:rosłych -; w tej
spekulacPł i wyv:óz 1,ooą. bel., ameryk ..taniej o '!ts liczbie m\lżczyzn..,-, kobiet -.
'redakcyach . żadn~g? wp~ywu .1 słu,zącJ;ch. ż ności.
.
Suraty
,bez
Z1l1Iany;
1.llddl.
amerykanska
na
m:r.
tylko za pa:rawamkl dl~ 111nych, naz) wa ich r;eszt 9 lutego. Izba niższa przyzwohla kw. 5 5 '/6ł, na kw. mj. 659/6u lp. śrp. 6 3/ %,
3
1'edaktoJ'amz od /razy (Sdzredakteure).
'
.
. .
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE•.
Antwerpia 8 lutego. Aukcye welny. Wystawiono
cm P lit ka Gladstona coraz więcej wy- na wytoczeme śledztwa przeclw POSłOWI VerWtorek dnia 12 lutego. Temperatura wczoraj.
3,525
bel.
welny
australskiej,
z
tego
sprzedano
2,988,
y
. by w~z~z~J,.
. . h'l.arano 00 R., w polud. 8 0 R., wieczór 5° R; Śre
woluje nieukóntowania
tak ze st:rony: pr~; howay. W·lC~-pr~zy dent , lZ
końcowe ceny o '/2 niższe od ko.ńcowych cen auk:
sy,jak nawet i stronników lorda. "Tl~es bia Jan Ozu'akl zakonczył dZISIaJ zyCie, cyi londyńskiej. hapas 9,727 bel welny Laplata l dnil!. wysokość barometru 28. ca.li 1 linia franc.
1,147 bel rozmaitej innej.
.nazywa po~itykę e~pską rząd~ zb~od~lczlł tknięty paraliżem serCa.
Komitet towarzystwa zachęty sztuk pIę
New-York, 9 lutego. wieczorem. Bawelna 103/"
Kair 9 lutego. Obronę Suakimu powie- w N. Orleanie 10'/(6' Olej skalny rafinowany 70"/0 knych w Królestwie Polskiem, wspólnie z
w swem me.~balstwIe, ud~!o s:ę t~z plsndlU
temu naklolllc znacznlJl częsc stronlllctwa o
.'.
.
.
.
.. .
Abel. Test 95/S, w .I!'iladelfii 93/8' Surowy olej skal- komitetem zarzą.dzającym zakładem wód
..
-gł osowama
·za wot um nl'eufności.Te
. nie. rzono wyłączme admlrałowI. lRewlttowl.
fi
l
h ny 8. Certyfikaty pipe line l d. 9 1 /ł c. Ml}ka 3 mineralnych w Ciechocinku, ogłasza niniejpowodzenia gabinetu Gladstona w EgIpCIe
Nowy-York, 8 lutego .. Pod ug o cya ny~ d. 60 c. Czerwona pszenica 3ozima w m. 1 d. 7 '/2 C.
nalt.l d. 7JJ~ c. na mr.l d. 9 /8 c., na kw! 1 d.111/s c. szem dla. budowniczych krajowych konkurs
zachęcają coraz ._~ardziej .opozy~y~ ,za,cho- sprawozdań okazuje SIę; ~e około 10 tySIę Kukurydza
(nowa) - d. 62 C. Cukier (Fair re- na sporządzenie projektu budowy teatru l.ewawczą do walkI prz~Clw mll;lster) um. cy ludzi zostało vi '\Vheehng bez dachu.
fiuing Muscovades) 5 7/8, Kawa (fair Rio) 12 1/ 2 , Łój tniego dla zakładu lecżniczego w Ciecho1
Przypusz.czenie, że gabmet. wkrotceAuPI~~
Kolonia 10 lutego. Do "Koln. Zeitul1g" CWilcox) 10.00. SŁonina 9 / 8 , Fracht zbożowy 2314. {'in/tu.
.
' · są Je
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-ze llleuzasa.
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Konstantynopola że przygotoODPOWIEDZI
REDAKCYJ.
Program
i warunki konkursu wraz z plabowiem nie sprawy zagra~llczne, lecz kwe- O~OSL~ z
.
;._.
P.
P.
H.
w
L
o
d
z
i.
Do
druku
niemożliwe.
nem
miejscowości,
konkuruj~cy otrzymują
stye wewnętrzne wywieraJI:JJ wpływ s~a~ow- wUJe SIę powstal:le w BOS~l, skierowane
Sprostowanie. - \V numerze 29 pisma naszego za· na żądanie od kustosza wystawy towal'zyczy na utrzymanie lub upadek mlmste- przeciwko rzą,dowlaustryacklemu. Wpływ szla
n,lala dr~kars~a. po~ylka, kt~r~ n~ejszem stwa zachęty sztuk pięknyc~. .
•
ryum.Jakkolwiek zatem klęska Bakera- znaczny wywieraj~ utworzone w Slilrbii ko- p~ostuJ.em~, mIanOWICIe zas ~a strome 2-eJ wazpalTermin konkursu 28 kWletllla (10 maja)
Cle l-ej Wlerszu 6-ym od gory opuszczono' wyraz
k b
Baszy kl©ską dla polityki Glad~tona ~azwać
't t
•.
.
. l ona Jeszcze mI e y.
.
d "nie".Zdllnie to zatem czytać należy: "a ten wy- ro u .
. ..• t . dnak'
SIę m~zel.. 0.J~
ze .me groz
.
Astrachań, 8 lutego WIeczorem. Z na sylatby do miejscallamieszkania illu~nika dwóch
Nagrody dWIe: plel'WfJza rs. 200, druga.
rs. 100.
UPBadkli}em wlgoW;ł
'k' o,isk
. k'ch 11lOl"lIa Kaspijskiego dochodzi wieść, źe nieinteresowanych fabrykantówl którzy itd.".
Zij~ę ~2;cze~o -; popar. l W ~
eg1ps l
c;>
.

Dzisiaj odbędzie się w teatrze pierwsze
przedstawienie komedyiopartej na naszych
stosunkach p. t .•,Rozłączenie," a napisanej
przez czlonka akademii francuzkiej Legolive'go. Z dniem też dzisiejszym rozpoczyna
się abonament lit. D.
.
(-) Magazynier B., o którego niebezpie..
t'"
l
c~neI?: zralllelllU wys rza:le~ z rewo. wern
plsahsmy w zeszŁym tygodmu ma SIę, po
wyjęciu kuli Z okolic serca, cokolwiek lepiej.
Atoli silne uszkodzenie lewego pluca czyni
zupelne wyzdrowienie wątpliwem.
(-) S~dzia pokoju m. Łodzi sekretarz kolelPa~ny lł'wiedeJl,:.-/r{j otrzymał urlop na dwa
mIesIą.ce w celu Wyjazdu do cesarstwa.
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-4Wnajlep~z~j części miasta jest do'Od 1 kwiet?-ia
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OBsZERNY ~~LE;'

z czterema
przyleglemi pokoJ"ami
Blii•
.••.
sza wIadomość u właśCICIela domu
'Nr. 281 ulica Piotrkowska.
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gruntu łokcI 34-,000), przy rOllatce Lubar-l 'łr
to~~kiej ~,r, 89~, cena rs. 3250. Ząatna ...
IDleJBCOWOSC na Fa.brykę zapałek lub lllllą,1 "
k~ór1ch T~U nie~~ Fabryk ~:tkoryi i sztyf-I
,
z WBzelkiemi w.vgodami, ze stajniami wo- t<!w, !'1~domo8c, w Lubllllu\ w ~aga~Y-1
zowni,! i obszernym ogrodem do spacero- me uhlOroW męzklch Damazego Rozeckmwania. Bliższa wiadomość w kantorze go Nr, 173,
66-1-6
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Przyjmuje wszelklj bidiJ:nę, i na. sposób
'Varsza.wskl WJkonywa. tAkow", z glansem
w jak najkrótszym cZMie, po cenach bar-

~~~~~12~3
są
wynaJęCla

0'1

O
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ulica ZM:hodnia. dom

etykiet..,. lV
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Na ulicy Za,wadzkil'j 'Vis.:\. :18 domu SZE\j~,
blera Jest do wynaJęCla zaraz
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ż
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M
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Bhzsza wlll.domosc u wlasC1clCla domu.
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pi~trze 4 pokoje i kuchnia, •

Pra.gn~ey na.być takowe, raczą zostawić

kIego."
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Braci
ul. Richtera,
Cegielniana naprzeciw
domu p. ~arego

an,' SPHlJfi EnA/J~ 'E
li
Po·ko'~· .nlllO~141o·w6

.
na. l-em nilltrze z wspólnem wejściem,
ał
ś 'i" d '1em . k 10.
' t d
?p. em, ma a31
l o CP1" Je!! o,na.1,<:I,a. dla, dwoch przlzwOltych p~m~n.
BhzsiI& wIa~omeśó U!lC~ .Zac):1odma Nr,
65, w Pralm ameryka.nskleJ Wlktorya.
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najdl'ożSzYCb,

jako to: garnitury, bransolety, dewizki,
od najtaJiszych do
obrączki ślubne złote od Rs. 5 za parę, na ż1\danie mogą być wykończone i na poczekaniu,
kupuje złote i srebl'ne wyrOby używane,
_
_
płacąc po najwyzszeJ cenie oraz i wzamIan takowe przyjmuje•

z

wybór

"
.
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NEleNruchomonsc)l NNr· 1?22 W""Zfś1d('!zu(E(dSSOW
>. J: euman a, J: r. 4a W.uO ZI,
war!:ID
da Baumann), Nr. 1410 w r.odzi, (Edwar:ao
da Baumann), odbędą sifJ w dniu lU MarO"
'"
Z
ea (2 Kwietnia) 1884 r, w Sali Zjazdu
Sędziów Pokoju w Piotrkowie.
BlIższych objaśnień uchiela Adwokat
Przysięgly Hausbra.ndt, w ~~~1~8ie.
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do nowej bielizny dla. magazynów znajdą
41>.'
r.Q:. ""'~
natychmiast trwałe zatrudnienie. Bliższa ~~.$?~~'~:'~~'<lI" ""HfilHRfilHRRR!Rft~
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f1ZIN - 'IN
n. - IULnNG
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aWla amlam
-yc
an W O ywa el m. <uO l
. Y,
'.
Mam honor podać do wiadomośc~ ., łaskawych na m6j skład, iż wszelkie obstalunki przyjmuJ!!: sHJ. ::':
WWPanów, że w nowo-otworzonej
~ .~~~ ~D~~~ '~I'~' 'fi
'.
przezemnie REST AURACYl przy ulicy
D »~~A ~~dfl!ł "Iłf \Z~.
..
Piotrkowskiej Nr. 261 codziennie
przy
kolei
Nr.
16
obok
placu
HochedIingera,
dostać moźna świeźo i smacznie ,
przyrzl!dzonych obiadów i kolacyj. :' ?raz polec~m węgiel krajo'wy i za~raniczny? wap~o
Stałym gościom cena miesięczna ' l suleJo~skle, cement,. szyny zelazne l narzędzla rolmcze. Wapn
za obiady i kolacye wynosić będzie '< zawsze Jest na sklacJ.zle w brylach na placu Nr.
rs. 20.
" odleżał e sprzedaj~ na kubiki.
W kaMy Pil!tek ryby.
..
Piwo Pilzeńskie z browa.ru
Anstadt wprost z beczki.
..
-1-'

li

e

Wyborowy gatunek Herbaty
firmy

Odznaczają,cyśię pysznym aromatem i nieporównany w smaku, w ceuie Rs. 2 k, 20 za funt mam
zaszczyt polecić,

pp'!"

H. KokoczyilSki.

M.

Sprzączkowski.
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GIEŁDA.

WABSZAWSKA d. 9 Lutego.
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Wek al e.
ter,
ł kr,
dl. ter.

dl. ter.

Berlin

"

"
:n
Londyn

"
"
.
"f'iedeń

kr, ter.
dl. ter.
kro ter,

"

2 d.
2 d.

2 d,
2 d.
S m.
S m,
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100
100
100

mr.
mI'.
mI',
mr,

1 ł.,
1 r.,

. , . - ~~.
~~: i~ t 100
i~ flor.
~:
dl. ter. S d.

Paryż

• (- -)
(1421/3 )

Z

Dyskonto
-4-

końcem giełdy

żądano

50,82 1/2
50.65

li
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DopelnioM tranzakcye
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-
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50 55
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Rozpuszczonib pogłoskę, jakoby wszystkie
bilety na obadwa koncerty

llANTOB

PABLO d~ SAHASATH

PRALNI AMER YKAŃ SKlEJ

~naSjl!;bcet
sięb ~db;yc. W nad?hodzl1CY Pią1tek
l O O ę, y~y JliZ pO dZlŚ dzień zup e nie

h- 41

J

IKTO

A

ul: Zachodnia 55 W domu Dr. Goltza
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•
kro ter. S d.
100 flor.
,,85,GO
rozprzedane, prostuje się niniejszem o t y,
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Z kG' . la
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C!k100CYres·,).
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~
1 ,go
rOULaJu
(za. 100 ra,).
~ :>.. tran!:.
żąd, I placon
__ ..
na.bYCHL,
.
leliznę przyrzekając staranne
ObligiSkar,Kr,Pols.dllze-~-.- -.- -.- A~~ye~:ż'\~~::B~~:~~:!
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"
"
" "mate...
Dowod:y Kom. Cen. Likw. LiatyL1kw.Kr.Pols. anie 4
"

"

,,_

"

ma.le

tilla,Poż. Ws.I em,l000r.
t'I
"
1f
"
lOOr.
" ",,»" II"" lOOOr.
5Or.
t1
100r
"
" "nI" lOOOr'
"

"""

n

"

"

"
" " " III"
"
" " "IV"
Listy Zastawne (za 100 r.)
"
~ :::: ~ ~ mał~
"
" " Ser. il lit..,A,

88.-

-.-

"

"Fabr...1:tódzkiej )

-.-,.-.- .. _._
_.-'

"

92.50

-.-

1)

-.-

-.-

-.-

Ó
1)

-.-,-

-,-,'-

-.-.-

ó

-.-

-,-

-.-

1)

-.-

-,-

"

5

-.-

-'-1

-.-

l
li

::::
: : : : III
Liatyzaat. R. T. Wz. Kr.:Z.

Reda.ktor i

"

ł.yezkowic.250r.

Leonów

250 l'

Ii
....

=:= :"L~:;ens~Ji~P'
; {\v.Ct~~:\~\F~;
;f
l~r~
"

"

1)
I)

5
1)
l)

5
ó
l)
1)
l)
1)

5

-,-

--.-

-.-

.

<>

-,-

:
c
~
:;'

_._

_._

_ .._

_._

_._

313
313

-.-

-.-.-,-

-.-

1250

172
1000

-.-,-.-

SIO

505

lWO
275

"

ZM.

Wydaw~ Zdzisław Kuł't.kowski.

3/10,!
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Wkrótce wysta"\"ioną będzie na B'e

dyrekcyą

.T, Pnchlliewskiego

we W tarek dnia 12 Lutego

nens Dyrektora opery p. Grabow

1884 r.

Komcdya w 4 aktaell p, t.

Tow. Zakl. Metal. B.
-,-,Hantkew\Var.looor.
-.-.- ' - " Tow.Zakl.GÓrniC'.zych
- . - 100,10 - , Starachowickichloor.
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ROZŁACZHNIH

skiego opera komiczna p. t.

KSIĘŻNICZKA TREEIZONDY
w 3 aktach, muzyka Offenbacha.

(Une Separation) przez Emila Le- '!:".~~~~~~~~~~~~~~~
g'ou"e, bO'l'ana w Par."żu z wielkicm
powodzeniem.
.1

ABONAMENT D.
Początek

o

god~.

NAUCZYCIELKA

.\VJZS?-Y~l patentem, :t!-dziela lekcye: mu- .
zy kl, J ęZ} ka francuzbego i przedmiotów
Z

S.

k,lasycz?ych. O. warunkach dowiedzieć'
BIll mozna. ~odz~ennie \V mieszkaniu W'-ej
G~abow:skleJ, ul~ca róg Wschodniej i KanuenneJ Dom Fmstra, Nr. mieSzkania 11.

..

30 JlHBaprr 1884.

W drukarni L. KrukoWSkiego
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