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CENA. OGLOSZEŃ:
Za jeden wiersz petitem lub za jego

Łodzi:

Rocznie •

rs.9k.-

Półrocznie

,,4k.50

Kwartalnie

" 2 k. 50

w Królestwie i Cesarstwie:
Rocznie .
r8. 12 k. Półrocznie • . . . • . " 6 k. 50
Cena. pojedynczego numeru ;) kop.

miejsce:
Zwykłe ogłoszenia: 1.(1. l raz 7 kop.,
za 2 razy 13 k., za 3 razy 18 k., za 4
razy 22 k., za ;) razy 25 k., Z!l. I'l razy

28 kop.
Nekrologi: za.
Reklamy: za

pismo

Kalendarzyk.
Dziś:

.Tulianny Panny Męcz.
Jutro: N. mięsopustna. Sylwina Bisk. i DonataM.
Wschód slońca o godz. 7 m. 16. Zachód o godz. 5 m.12.
Długość dnia godz. 9 m. 56. Przybyło dnia godz. 2 m.IS.

ADMINISTRACYA
Dziennika

Łódzkiego

ujJrasza Szanownyclt abonentów, ab!j przy
8lrladaniu opIaty prenumeracyjnej na 1'~ce
'J'oznosideli, żądali lf)zamian drukowanyelt
kwitów opatrzonych pieczątką admini8traclfi.

, Projektowane oDodatkowanie
lllacżnicjszych DrzfldsiQuicrstw handlowych
nrzcmysłowych.
-0- _
(DoIr01lczenie:'-patrz NI'. 34).

i

ROZDZg:t, IV.
Sposób poboru podatku procentowego.

29, Podatek procentowy, wraz z dodatkowemi oplatami ziemiańskiemi i rzą,dowemi
wnoszony ma być przez kontrybuentów do
kas w dwóch terminach: pierwsza połowa
podatku najpóźniej w d. 1 maja, druga z~
polowa najpóźniej "IV d. 1 listopada. Przepis ten nie stosuje się jednakże do towa1'zystw akcyjnych i. spólek udziałowych, jak
rÓ"WIlież do przedsię.bierstw kredytowych i
innych handlowych l przemyslowych, które
na mocy prawa lub nadanej im: ustawy,
obowiązane są do ogłaszania lub przedsta~
wiania rządowi sprawozdania ze swej dzialalności. Podatek procentowy wnoszony' ma
być 'Przez nie w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia ich sprawozdania przez zebranie ogólne; mogą,.ca zaś być zażlJldanl! od
nich, po sprawdzeniu sprawozdania niedoplata, wniesioną ma być przez nich na pierwsze wezwanie izby skarbowej.
30. Podatki nie wniesione w oznaczonym w § 29 terminie, ściągają się na mocy
rozporządzenia izby skarbowej, drogą ustanowioną dla ściągania zaległości skarbow~ch.
.
31. Niezdecydowanie podania o umorzenin lub zmniejszeniu podatku, nie powst1'zymnje wniesienia podatku naleznego od kontrybuenta; je-żeli jednak podanie, będzie uwzględni one, wtedy nadebrane opłaty zaliczone będą na rachunek następnej raty, a
jeżeli w tym. ostatnim terminie, żadna opla-

przemysłowe,
ulica

łJegielniana

Nr.

27ł/b.

ADRES TELEGRAFICZNY:

K"UŁA:KOW8KI, ŁÓDŹ.

ta należyć się nie będzie, to nadebrane opła
ty zwrócone będą kontrybuentowi, w razie,
jeżeli wystąpi w tym względzie z podaniem.
32. Przejście przedsięhierstwa hadlowe~
go lub przemyslowego z rl1k jednego wła
ściciela do drugiego, nie daje prawa do
zwolnienia od podatku procentowego. "\V razie takowego przejścia, w skutek sprzedaży
lub bezpłatnego odstąpienia, nowy właściciel odpowiada skru.·bowi za podatek przypadający od przedsiębierstwa lub zakladu,
za rok bieżl1cy i przeszłe lata. .
33. Jeżeli przedsiębierstwo lub zakład
handlowy lub przemysłowy, zawiesiły swoje
działania, to przypadający od nich podatek
procentowy, opłaca się do d. l·go miesiąca,
następującego po tym, w którym właściciel
tego przedsiębierstwa lub zakladu doniósł
izbie skarbowej o nast/wionem zamknięciu
przedsięlJierstwa lub zakładu.
.

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

36. Za niezaplacenie podatku procento- tendencya; wobec szczuplych dowozów podwego w terminach wskazanych w § 29, za- nosi się interes rzeczywisty. 'V Węgrzech
legający po(llega oplacie kary w stosunku pomyślny nastrój interesu utrzymuje się w cal % od pozostałej zaległości za każdy prze- łej pełni, obroty dosięgają znowu znacznych
trzymany miesiąc.
rozmiarów. W Galicyi, Arcyksięstwie i Cze---chach usposobienie osvale. W Rosyi z powodu odwilży malo ruchu, targi szczupło
zftopatrzone, więc mimo większego zapotrzePRZEMYSŁOWE. bowania, interes jest bardzo ograniczony;
__
wywóz zagranicę nieznaczny, tylko do Holandyi odstawiono kilka większych partyj
Sprawozdania targowe.
żyta.
Targi berlińskie. Sprawozdanie tygodnioTutejsze targi, które dotychczas w przewe (do dnia 13 lutego):
'
ciwieństwie do zagranicy zachowywały moW handlu zbożowym zagranicznym uspo- cną pozycyę, teraz przodują w obniżce kursobienie się wzmocniło; lecz obroty nie po- sów. Tylko wczorajszy dzieil stanowiJ: rówiększyły się nigdzie. Nabywcy mają w tym żnicę, zwiększyl się popyt i wzniósł poziom
'roku wszelką pewnoŚĆ latwego pokrycia swo- cen. Dopóki nie ma trwałego mrozu, kaich potrzeb, składy jakkolwiek zmniejszyly żdy ogranicza tu swojelpotrzeby do możli
się nieco, są· jednak zawsze jeszcze silnie wych granic w nadziei, że później zaopazaopatrzone, nadto spodziewane są dalsze trzyć si(;\ będzie mógl łatwiej i taniej. To
ROZDZgJ:, V.
znaczne dowozy. W Ameryce powodzie i też było powodem słabego usposobienia dla
Kary za naruszenie przepisów o pOdatku
ulewy spowodowaly podwyższenie cen, a 1'ó- żyta, które dotychczas odznaczało się mOCIJl.
procentowym.
wnocześnie zmniejszenie wywozu (z 170,000 Z powodu otwarcia wodnej drogi ze Szcze~
34. Towarzystwa akcyjne i inne wymie- na 149,000- k:w.). Również i zapasy kontro- cina, spodziewajlJl się ztamtlJld znaczniejszych
nione w § 13 przedsi~lhierstwa, których za- lowane psze1l1cy zmniejszyły się z 33,950,000 dowozów, a że i z Hamburga nadchodzą
rządy nie przedstawią do oznaczonego ter- na 32,775,000 busz.), a fracht obniżony ciągle ładunki, więc ceny są pod naciskiem.
minu sprawozdań swych z aneksami i da- z 3 1/ 2 do 2 1/ 2 sz. powstrzyma prawdopo- Iuteres zarówno rzeczywisty jak i terminoklaracyami, jak również osoby, obowią,zan.e dobme dalszl): dostawę· "\V Ą-ng~ii :Q0mi~lO wy zmalał, kursy opadly o l m. na termido pod~a wskazanych w § 14 ~ek~'acYJt p~'zewlekłego mter~s:u notowan~a SIę me Zlma- ny bliższe, 11/ 2 m. na wiosnę, l t/2 m. na mj.
a kt~re me dosta~czyly takow.y~h IzbIe sk~- n~ly, co tembardzleJ zast~guJe na ~wagę, cz., l m. na dalsze terminy. Pszenica
~ow~J w ustanowlOnym termmle, )?OZb~wla: o~le obfite w tym roku zblOry kart?fh .ogra- mniej jeszcze zwracała uwagi, aniżeli W ty
Ją Sl~ tem, s,amem p~'a,,:a wnosz~ma zazalen mczyly konsumcyę.chle~a.Usposoblem.e tak godniu poprzednim. ·Wiadomość o wielkich
na lllewłasClwe wloz~me na .mch podatku samo w I?ortach, Jak 1 w~,;nl):trz, krajU na powodziach w Ameryce wpłynęla korzystnie
proc,entowego. P~zepl.s .te~ ~lle ma zastoso- tar~ach, Jest ospałe, cho?laz ll?śc nadpIł' na usposobienie i byłaby niezawodnie wy
wama w tym. raZIe, Jezel; Izba skarbowa, ~aJąceg? .do "\v. Brytanll . zboza znacz~lle wołała podwyższenie cen, gdyby nie oddzia~
po Tozpoznan~u p~ze~stawlOnego p:zez ko~- Sl.ę. zn~meJszy~a. Z . Francyl donos~ą o wlel- ływały na usposobienie w przeciwnym kie
trybuenta. obJaśme:ua przyczyI;t ~l.1el)odama k16~ ClS.Zy w mteresie, ceny p~zem?y tr~y runku spodziewane na wiosnę ogromne rea
deklaracYl w przepisanym ter~nl~Ie, uzna te n~aJą. SH.J! lecz zapotrze~owanle. tejże, Jak lizacye. Notowania chwiały się, wczoraj
r?wnleż l zapotrzebowame żyta Jest bar~zo wykazywały nawet zwyżkę, lecz WkOllCU poprzyczyny ~a godne u,:,zględmemu;. .
35. Jeżeh, wskutek meprzedstaWlellla spra- meznaczne. Dowozy do portów cokolWIek wróciły do tego samego poziomu, na któ
wozdal1ia .lub nie:Qodania wskazanej w §.14 się je~zez~ po.większyly.
Paryżu .młJ!lY rym zakoflCzyły poprzedni. tydzieil; tylko
d~klaracyl, albo t~z wskute~ z~wartych wmch ogr~mcz~Ją ,Się w produ~cyl, nabywają WI.ęC terminy na cz. lp. i dalsze zyskaly 25· f
medokładnych WIadomośCI, mstytucya prze- zboza mewIele, zagramcznego wcale me. Owies w m. w dobrym gatlmku cieszy si~
myslowa, lub osobapodlegaj~ca oplar;ie po- W ..ąelgii usposo~i,en}~ początkow~ było uawnyml)Opytem, ceny podwyższyły się na
d,atk~ procentowego, wcale me zostame p?- chwiejnem, le.ez pozmeJ ceny pszemcy na- wet cokolwiek; przytem i średnie gatunki
clągmętą; do tego podatku, l';1-b. zO':ltau~~ b1'a1'y pewnOŚCI, ?cny żyta poszły na:vet w gó- zyskaly, przytem z większą, latwością, je
opodatkowanlJl w st?su:uku InmeJszym mz r~, l?ne bez .zmlany. "\V H?landYi usJ?oso- zbywano. Ofiarowano jednak najwięcej po
n~leżal?, wt~dy w~mkaJąc! ztl1d dla skar~?- bIeme spokoJn~, ,ceny praWie he~ z~llany, ślednich gatunków, które obniżyły się "IV ce
medobor, śCJąga SIę od wmne.go. w podWOJ: zapot~ze~owame zyta wzrast3;, ~naJduJlJlc za- nie. W ogóle interes obracał się w cia
~ym stosunku, P!'zyc~em wymwmone w § 13 spok?Jeme w ~owozach rosYJskICh .. W po- snych granicach, świeże dowozy były ską,pe
ll1sytucye odpOWIadają za swe zarządy.
ludmowych NIemczech utWIerdza SIę lepsza Terminy straciły 75 f. Kukurydza w m
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z Edwardem Pichard, od które- powiedzieć, iż idzie odwiedzić jedną ze
a wstręt jaki obecnie wzbudzał swych przyjaciółek, zastaJ:a męża z pośpie
w nim da,'vny towarzysz, dopomagal do tem chem zamykającego szafę·
7
silniejszego opierania s~ę nagabywaniu, ja_ Czego szukas:.'.? zapytała.
kiego Pichru.'d byl pIerwszą przyczyną·
- Nic, książeczki, odrzekl.
Powtarzał sob~e c~ęsto; kl~mca ,mógł ty]~~
Szymon zarumienil się, gdyż. kłamał.
kłamstwo pOWIe~Ieć.. ChCIal m~ wy::Zl!dZIC Ale Klementyna nie spostrzegła jego poNowella przez Catulle'a Mendez'a
Vrzykl'OŚć, ale me Jestem takim Idyotą, mięszania i podała mu czoło do po calowaPrzeklad Maryi K ...
abym mial .mu spra:.yif t~ pr~yjeIDno~ć, iź nia na pożegnanie.
-udało m~ SIę .UC~ylllC ~me lllesz~zęśl.l~ym.
_ Nie bierzesz Fredzia?
(Dalszy ciqg).
W opowladamu Jcg? me. ~yło naJillmeJsze_ Nie.
- Tem lepiej.
_ Zdarzyło mi się to, że mam żonę i go serca. Rzecz lllemozhwa, aby Ferdysyna.
nand, byl podo~,nyID do pana Fauvel; m';1-- Dla czego?
I uczul się wielce zadowolonym.
szę SIę poradZIe lek3:1'za.. Do~to::zy ~~aJ~
- Będę się z nim bawił.
Był to ostatni dla niego dzień zupełnego mi się wiedzlJl coś WIęceJ, alllzeh myshwI.
Klementyna uśmiechnąwszy si" wy'zła
szczęścia. Zla myśl utkwila mu w glowie. A zresztą, cóż by to było tak zlego. ChoN' k· żk'1
l
k. ł S '"
l5 p.'
Z początku zjawiala się w rzadkich tylko. Ciażby też Fredzio i bylnawet podobny do
l~ ,.sH!;b. ,,:~a e.dsz.uła
zY:lD:0nt'lk IZ.y. ..
h d'l d '
F
l t·
nie byłob o co p0l11ma1 so le, IZ WI Zla dawmeJ Y o me
przestankach, ClerpIemB przyc o Zl o ople- pana auve, o JCszczo
y
wiedział gdzie
portret starego' F u l
r-o peryodycznie. Ale ~e chwile, acz~olwiek życia sob~e. ~atz:uwać: CZ'yby; to przeszkar Pl' ne ł o t6l:az zobacz ć. Parni t~ do~
tak rzadkie'
rzucały
Olell smutku l na te dzalo .mOJeJ
zome
a memu
kas lą, g t
d
Y
ę .
, .
b'
· byc mOJ,!
? zon,!,
p' .
al. s ona e rysy warzy awnego swego ZWIerzmomenta, -: ~ory:ch. me'l myślal o. tbeUl syn.o';lż ye bnll01l1~ sYI·enke1·nelm wi~lkteriac~~Śz chnika, i przekonany był, iż pomiędzy niemi
.
~
t
k F d·
.
h d ·1
.
wcale Sta:l. SIę WIęcej mI czącym me· a- mOJeJ ony Y CZ1.0W
wil się już tak często z Fredziem' i nawet ci;-ale on nic a ~ic d? niego nide pOdobnY'~lIl:~::rpzoJobiel~~~t~~. J:~dn~kie
byłbJ~
. . k" d '
. ł 'edani troszeczkę
"
"
J
Z d ar~a ł o SIę 111e le y, ze .zaP?ll;llla pIZ
. . . , . wIem Ja o dtem l obrze " o n
przeświaclezyć się o tem lepiej jeszcze. DoójŚCIem
na
spoczynek
uŚCIskae
zonę.
przemez
zupełme
podobny
o
K
ementyny.
szedł
d
t
/
t,
b
b
ł
P
T k'
.
b'l ś· . ~ I ''''·ó·
l\.T"
ó iJ: ·uŻ· Ferdynanda
"\'ilęC
o ego, ze po Ize a mu y o
-:- oJa i ty SHil zro l e powazny. .l.l:1. Wi1.'Ile m w . J .
. d k',·
dowodów' Ale gdzie mógł hyć ów portret?
.,. KI
t
Pomimo to wszystko Je na ze 111e prze.. .
. '
:la
emen yna.
dl '
ł
Daremme szukal we wszystkIch katach'
- Starzeję się kochanie, odpowiadał.
stal być serd.ecznym
a NzonYl ~ Pt ~yt wreszcie zapytal sluż,!cej'
v,
Mial przecież dopiero lat czterdzieści.
tkliwej dobroCI dla syna.
a pozo:- . J~ o
M dl.' . .
On sam, prawdę powiedziawszy, nie wyo. ten sam człowiek, n~ec?, tylko powazm.eJs~y.
agh a ,eno, czy me WIdZIałaś obrazu
braial sobie, aby myśl ja~aś I?ogła taki ~le~lentyna ,nie. widzIala wzroku, J,a~~~ w c~ar~yc. ramac~?,..
,
wpływ wywierać .na .C.złowl~ka. l· szczerym mekledy, ukradk,lem, patrzył na Eerel)
NIe śmiał wymo~lC. ~,ortretu,. ,
był zupełnie mÓWIąc, IŻ staje SIę ponurym nanda.
.....
."
A. co. te~ obraz ~rzedstawIał? ,
- . Star~go Jego~~ścw, z onleranl1.
,
przez wiek. Zreszt4myśl owa nie wcieliła . Pewnej mec1zieh me wyszed~ mgdzIe l
1li~ dot~d jeszcze wumysl jego. Zawsze się Klementyna wchodz~c do saloniku, br mu
NIe śmIał wymQwlł pana FauveI , ktore~

NAUKA, SZTUKA, LITERATURA.

wiersz 12 kop.

wiersz 15 kop.
Stałe 3 wierszowe ogloszenia. adresG
we rB. 2 miesillcznie.

handlowe I• literackie.
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go przecież Magdalena znaJ:a bardzo do
brze.
- Nie, nie widziałam, odpowiedziała
Magdalena i l)owróciła do kuchni.
- Czy ty szukasz portretu tatki Failvel?
zapytaJ: Fredzio bawil),cy się w klJlcie salonu
na dywanie.
- Co? co ty mówisz? co to jest tatka
Fauvel? krzykn!!ł i$zymon rzuciwszy sili} ku
synowi.
- Tatko Fauvel! wiesz przecież~ to 11l/lt;l;
mamusi.
Szymon padł na fotel; twarz jego okryla
się kropln.mi potu. Przypominał sobie, że
on sam mial niegdyś zwyczaj mówić "tatko
Fauvel" i dziecko powtarzalo tylko slysza
ne slowa; pomimo to, te kilka wyrazów
wzburzyly IDU serce, zawołał też:
- Muszę koniecznie znależć ten portret
- Jest w moim pokoju na półce po nad
łóżkiem, odpowiedział chłopczyk, a musi
się doskonale nudzić odwrócony twarzą: do
ściany.

W kilka chwil później, Szymon Charlel"ie
na kobiercu pod oknem trzyma
jąc jedną r~ką, syna, a drugą, portret pana
Fauvel.
.
- Żadnego podobieIlstwal żadnego ... A.h
ahl czy to mój Fredzio ma taki nos okrą
gły jak kartofel! W cale nie. Chodż tu
mój synku, niech pocałuję twój llOsek. Fer
dynand zresztl!i blondyn. Łotr ten Piehru.'d
Ą u~ta n~przyk.ładl najmniejszego przypom
me ma, Ule a mc!
I wzrok Szymona bezustannie l)l'zecho
siedział

· ceny, pomewai
.
dosk onale u t rzym ala swoJe
składy ~najdują się w jFJdnych rękach. Ob1'op, szczego'l'
,
t y t er~lllnowe b l y ogramczon
me

t'

ł t ernnny
'
bl"lzsze, kt'
'
yq
- ,ore
w zame db amu
'l
1
J l
dl
t
S raC! y
m" (la sze .spa y t ylk'0 o 50 f .
Zbyt mąki ż y t n i ej jest zawsze bardzo
' w caoteJ
". pe ł"
d ob ry, m l yny pracują
'nI l Z łatwością opróżniają swoje składy. Dowol:y
obcej mąki nieznaczne, Ceny jednakowoż
obniźyły się o 20 f. ArtYkuły pastewne są
zawsze bl;mlzo poszukiwane i dobrze płacone. Ol ej s kalny w zastoju, ceny nominalue jak w tygodniu poprzetlnim. ,Olej
rzep ak o wy w usposobieniu ospaJem. Zlecenia terminowe na kw. mj. napotkały na
tak malą ochotę kupna, że ceny opadly o 1 m' i dopiero na tym poziomie zna-

.
rze, przy d onlleszce
wapna l. SI'1 nym przystępie powietrza. Mniej wszakże znanym
.
f a k t, że przy t em oczyszczamu
. ze
. l a~~a
Jest
' WIe
'lk-a 1'loś'c k wasu f osf orowewytwarza SIę
' teczneJ. dl a ro l'
go w postacI' uzy
mc t wa, f 08for bowiem stanowi ważną część składową
' wszystk'10h uprawIanyc
'
h 1'0śl'm. Ob ecpraWie
nie oczyszczaj18 w Niemczech za pomocą,
konwertora 700,000 ctr. surowca. Zawartość w nim fosforu wynosi 2 _ 3 proc.
W obec tego, przy oczyszczaniu 700,000 ctr.
surowca wytwarza się jako produkt uboczny,
pół: miliona~kilogramów kwasu fosforowego.
Cenil):c średnio centnar po 25 m., ilo~ć wytwarzanego corocznie kwasu fosforowego
przedstawia wartość 12 1/ 2 miliona m, Dla
braku odpowiednich urządzell tylko 1[4 część
surowca zawierającego fosfor, bywa od lliego uwalnianą, w przyszłości więc prawdopodobnie dochody z tego źródła płynące

nl'st~,ryllm
SpI',"W
,uewnAtrznych,
poleciło swoobecnie bardzo gorliwie,
posiedzenia
odby-t
'=
,."
'O!
'
Ś "
• k' d
im organom zebranie 8zczegó~owych da~ych waj~ si~ c~r~z. czę CleJ, ~le "le y nawe
o obecnyIII St,n,nI'e
OI'ganl'Zacvl cecho'veJ w w medzlele l SWlęta
"~J
d '1' uroczys
h e.k
t h .

l'ozlnal'tych gube'I'nl'ach.
To też w uaj .raz lWszyC 'ł"
"wes yacd 'PI-_ Departament pra'w I' ekonoml'I' IJttństwo- sowniczych komlsya pOWZlę a JUZ o nosne
wej roztrząsa projekt zmian w u~ta,,:ach uchwały.
l b
banko'w kI'edytu hl'potocznego, obeJmuJ",cy
Uchwalono zatem jednomyślnie u wię"l<
następujące przepisy: 1) ~elem, zabezple- kszością głosów:
czenia interesów banków z Jednej strony, z
l) przy głos~ach, b, 11;, p, w" w ~akończ~
drugiej zaś interesów ?lużni~ów, należy niu wyrazów me uzywac kre,skI mIękcząceJ;
zmienić sposób szacowama m:;tJątk.ów, pr~y- 2) pi~ać w tr:ybach bezok.ohczny~h, wed~ug
czem poźyczka w żadnym raZIe m,e powm- MaleckIego: mOt, strzec, bleC, zamIast: 1Jlodz,
na przechodzić 60°/0 szacu?ku majątku; 2) stl'zedz, biedz;
pożyczki dodatkowe, U(lZlela~e za7;wyc~aJ 3) nie używać na p~czą:t~u ,:wyrazów an~
w wypadkach niewypła~aIllo~Cl, ~ł:uzlllkow, po samogłoskach komblllacyl jl, lecz samej
mają być wyplaClLlle naJwczesl1l~J }l.o upIy: samogłoski i;
wie 5-ciu lat od daty wydama pIerwSZej
4) wyrazy przyswojone zakończone na ża,
lazły życzliwsze przyjęcie. Spekulacyę ożypożyczkij 3) ministeryum skarbu ma p::awo ya, pisać opinia, lli~toJ'ya;,
.. , '
wUy wiadomości z Indyj, według których
wstrzymać emisyę listów. zastawnych l za5) końcówek ski 1 siwo me zam18mac 111tamże bardzo małych zbiorów w tym roku
rządzać peryodyczne rewIzye banków przez gdzie na z/d i ztmo.
spodziewać się należy; zakupiono teź zaraz powiększą się ogi'oumie.Dodać należy, że specyalnych delegatów,
.
Zasadniczą i wszechstronną dyskusyę wyznaczniejsze ilości oleju rzepakowego ze zuzle, zawierające fosfor mieszczą w sobie
= Dzienniki petersburskie donoszą, IŻ w wola l, jak się łatwo domyślić" czwarty z
zbiorów we wrześniu i październiku. '\Vczo- bardzo wiele innych mineralnych części, kołach rządowych powstał zamiar prz~pro- powyźszych punktów.
raj objawiła się jeszcze żywsza ochota do stanowiących wyborne pożywienie dla roślin, wadzenia zasadniczych zmian w prz~pI~ach
Na posiedzeniu komisyi, odbytem d. 23
kupna i cenr poprawiły się tak, że obniżka i że przytem dają się zamienić na nawóz o poźyczkach na zastaw własI:ośCl Zlem- grudnia r. z" odrzucono po kolei wniosek
w porówna111u z poprzednim tygodniem wy- Jłatwo i małym kosztem. Próby dokonywa- skiej, głównie celem rozszerzema kredytn przyjęcia. pisowni opinja, historja i ,w:ios~k
nosiła w końcu tylko 10 f. '\V handlu I ne z takienti nawozami wypadły bardzo po- rolnego.
pisania opini.J:a , Itis~oJ'yja, a przY:Ję o plę
spirytusem usposobienie było zmiennej myślnie, jest więc nadzieja, że wytwarzanie
= Ministeryum komunikacyi wygotowało, cioma głosamI przeCIW trzem, wlllosek poz początku interes byl bardzo ożywiony, tego ubocznego produktu, przyniesie ogromne jak donosi RU88, /rur" nastli)pujące przepisy średniczący, pozostania przy pisowni opinia,
szczególnie terminy podniosły się w cenie korzyści, zarówno w przemyśle żelaznym, jak o urzędnikach kolejowych: l) zarządy kole- Ilistorya.
o 50 f. Później powróciła dawna ospałość; i w rolnictwie.
jowe obowiązane S!1 w.yhi:rać urzęd?ików
Z~ ,!nioskiem tym gł:osowali czlonkowie
w każdym jednak razie zyskały ceny w m.
zpośl'ód poddanych rosYJsklCh, władających kom,lsyl: d~·. J. Ha~msz, prof, ~r.. Lucya?
bez becz. 50 f" a terminy 20-30 f.
dokładnie językiem rosyjskim; 2) od. kan- 1YIalmowsl!;l, p, 1YIlecz'ys~aw Pawhkowskl,
ŁódZka.
dydatów na posady s~ecy~lne te,chmczne! ks., kan~mk Polkowski 1 dr. Władysław
Nafta rosyjska w Hamburgu, Do Hamburnależy wymagać odpo1'i"ledmch ŚWIadectw 1 W IStOCk!,
ga przybył:a w tych dniach pierwsza znacz(_) Z teatru polskiego. Stosują;c się do dyplomów naukowych; 3) kandydatów na
- Przedstawiciele kasy pożyczkowej przena partya kallkazkiego oleju skalnego słusznych uwag "jednego z wielu," rozpo- posady urzędników ruchu naleźy poddl1w~ć myslowców warszawskich na ogólnem zgro(1,327 becz.). Parowiec "Syclenham," któ- częto czwartkowe przedstawienie punktual- ekspertyzie lekarskiej, celem sprawdzellla madzeniu odbytem w dniu 13 b, m. pod
ry dostarczył oW~l partyę, jest pierwszym.
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t lk wad fizycznych; 4) naczelnikiem kolei może przewodnictwem I)rez-esa komitetu p, Spiesokrpteul, prz"'bywai!l,CVlll wprost z Batuum me o go Zlllle sme) 1, z wYJIli "lem y"O
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antraktu pomiędzy l a 2 aktem, kiedy mu- być mianowany urzędnik, tÓl'y przes uży sa, zawiadomieni zostali przez tegoż, że
do portu niemiec iego. Prócz nafty przy- siano zmienić zupełnie scenerYę, nie prze- przynajmniej lat 6 w charakterze naczelni- projektowane od dość dawna zmiany w ustawiózł' ten statek znaczną ilość innych wlekallo zhytecznie widowiska. Nawet pu- kil. dystansu, zaś naczelnikiem dystansu mo- wie kasy, zostały nareszcie zan,kceptowaue
olejów mineralnych, rudę i t. p, produkty bliczność względnie dopisała; krzesła były że zostać u~'zęd~ik, mając:y ,za sobą 3 l~ta przez ministra skarbu.
Z dalszego ci:1g u przemówienia prezesa
kaukazkie, otwierając w ten sposóh bezpo- dosyć licznie zajęte. Wybór benefisanta p. slużby koleJoweJ" pom?cmklem naczelmk,a
średniill komunikacyę pomiędzy Hambur- Danieiewskiego pacU na komedyę, albo ra- dysta?su-:-urzędmk,l ktory p~'zez rok pelmł okazuje się, źe rok operacyjny kasy w 0giem: a bogatemi prowincyami Kaukazu) czej farsę Bariera i Gondineta pod tytułem obow~i1~kl nacze~l11ka staC!I, Wl':szCle na- statecznym rezultacie nie wypadł niekopoł:ączonemi z Batumem koleją żelazną,
"Trzpiotka," która z wielkiem powodzeniem czelmkIe:ll stac,p-.u rz ędl11k" ktory P:r:z~z rzystnie, pomimo pewnych strat finansowych,
Po"'yższy transport zostal wysłany przez przedstawianą bywa na wszystkich prawie rok ~ełIllł oboy{ll!lzkl pomoC1llka naczelmka spowodowanych przez udzielanie zbyt łatwo
towarzystwo akc. Ellers, Burkhal'dt et C-ie scenach europejskich.
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Powo d zeme
te? utwór
wysokości i wypłacaną będzie ód
cz o WIe • ~ racyon lIej 'on 'Ul'encyl, z przedewszystkiem żywej akcyi 1 praw- w osta~lllm SW~1ll1 ~kOlll1kl~ lZ przy,;oz, z daty ogólnego zebrania, pracownicy otrzynaftą ame!,ykanską mowy dotąd być me dziwie francuzkiemu humorowi, a te za- zagr~mcy.trun~ow spIrytusowych, WZbIO~lO- mają zwykly zasilek na fundusz przezorno~oż:J !l'toh te~ korzJ:stlly. zby~ nafty. kau- lety pokrywają w znacznej części brak ny Jest Jedyllle '! bec~kach, wewszelklC~ ści, a straty pokryte zostaną z funduszu
kazkleJ zagra~lCą Z~IastuJe ŚWIetną przysz- głębszej myśli i jakiejkolwiek tendencyi.
z~ś mnyc~ naczymach, Jak szklannyc~, gh- rezerwowego.
łoś6 powyższe] ,gałęZI przemy~lu, . _.
Nad treścią tei błachostki nie warto lllanych, 1 t. p., dokonywany być moze bez
Z
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No~y przedmiot l,~andlu: I?zlemllk~ peters~ się sze!oko rozw~~zić;, polega ~na, cała względu na ich obojętość; cło pobierane być
,e ~pr~;voz ama "OllllSyl reWIZYJneJ o, 3:bu:skIe d0n.0szą, z, w lIczbIe ca],ki~Il1 no na "rozlIcznych zawlklamach, wYl11kaJących ma od wódek zagranicznych w stosunku po zUJe SI~, I~ w roku spra:vo;zdawczym zml11eJw'Jc~ ,artJ:kulów ek~P?rtu ,zagralllc~nego z trzpiotowatego usposobienia głównej boha- 75 kop. za 1/20 wiadra,
sz!ła SIę liczba uczest~lkow kasy z, g::on~
znaJdUJą SI~ suszon~ J~Ja mrowcze, ktorych terki sztuki, Celestyny, przedstawianej przez
W sferach madowych agituje się myśl dro~nyc~ prze_lllysłowcow, którzy n~Jw~ęce~
wywóz dOSIęgał 'W Ioku zeszłym sumy tanią Puchniewską, która rolę swoją odda- og'ólnej rewizyi ustawy o opIatach skarbo- po~rzebuJą z\\'yl~le kredytu. oraz, ze Il0śc
100,000 rs.
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brycznym w Odessie twierdzi, że przemysł 1 y o po az ym :V~g ~ ~m za al'ia aJ,ą~
= Rada państwa wkrótce ma roztrzrsac ~dy llość P?zyczek opal~ych n~ ,wszelkI,ch
ten rozwinął się tam dopiero od niedawne- ce, ~oZc~elgo'ńPrkzyczMynąld SIę Jesz~zKeg~ó:vnlle, nowe przepisy o handlu trunkami, wyg'~to- mny.chbrodzaJach ,gWara~lCYI' zmm~Jszyła SIę·
lu pa,me le eZI s -a,
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(_) Ośwletleme elektryczne zaczvna SIę JUz sami rada m~ zadecydować projekt upo- ~opl'~edzaJll;cym; udzl.elone ~aś pozyczk1 w
ro. z podniesieniem ceł na tOWaI'y, ouropeJ- i w naszem mieście l'ozpowszech~i~ć, Do- l'ządkowania handlu wódczanego, celem lIczbIe 10,977 wynosIły, ogołem sumę rs.
skIe, przemysł fabryczny począ.ł Slę podno- t h
l 'l- ' d ' f b k'
zmnieJ'szenia l)iJ'aństwa, oraz proJ'ekt zwię- 4k,324,5~2 ,ko~., 51, t., J. o 185,616 rs. 15
8ić. W r. 1877 produkcya fabryk odeskich y? cza~ ,zaprowac Zloty Je
wl.e a 11' l, ,a
- op wlęceJ mz
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= W Petersburgu powstaje towarzystwo
r,'
, war~yszonyc, wynOSI, a rs.
rubli. W roku też 1882 funkcyonowało 212 na oaz u, ,oraz l)rzę za ma we nr, czesan 0- hodowli drobiu, któren-oustawa ostatecznie 3,38,103, kapItał. zelazny kasy pOWIększy,):
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106 419 lS. 32 k ol?' w r. 1882 , d o
ia ry.
szema
- weJ pod firmą Laon Allart et Cle.
już wygotowana, wkrótce ma być podaną S'oJ z "
do zatwierdzenia władzy administracyjnej; r~. 119,240 kop. 23, w, koncu roku ~pra,:oskiego przyczy~il:y się znaczI;e zażąJ?,llla ,ze
·Wschodu, tudZież z Bulgal'YI, TurcYI, Eglpna czele towarzystwa stoi specyalista pl'O- wozdaw~z:go. KapItały na lokacYl (lO~lętu, n. nawet z Holandyi. '
.
fesor Bogdanow.
gnęły C)fly rs. 1,075,382, n,a rachunku J?IzeWytwarzanie kwasu fosforowego. WIadomo
KRA J O WA I Z AGRANI C Z NA.
.
. kazowym pozostało w dnlU 31 grudma r.
jak ważny zwrot w przemyśle żelaznym spoKomisya językowa Akademii umiejli)tno- z. 155,635 rs. a fundusz zarerwowany spadł
wodował wynaleziony w roku 1879 sposób
Z powodu projektu połączenia stanu ści pracuje jak wiadomo ocldawna nad usta- do sumy 589 rs. 86 kop,
Nareszcie zyski do rozdziału wyniosły rs
uwalniania żelaza od fosforu, za pOIllOCQ, rzemieślniczego ze stanem mieszczaflskim, leniem pisowni polskiej.
Ogrzewania tegoż w tak zwanym konwerto- ministeryum skal'bu w porozumieniu z miMozolna praca komisyi prowadzoną jest 46,355 kop. 91 i podzielone zostały w na~
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dzi! z żółtej twarzy portretu na różowe
Klementyna, zerwawszy się, pobiegła do na jego mIeJsce, Gdy osłupiała Klementy- przyszedł uściskać."
policzki Fredzia.
męia. Szymon, zupełnie rozebrany, cho- na kończyła czytanie dymisyi, usłyszała na
Uczucie, jakiego doznawał, zupeł:nie 'było
- Może w oprawie oczów jest COśkOl-, dzi! szybko po pokoju. Zobaczywszy żonę, schodach kroki męża, poskoczywszy więc ku niejasne, nie zdawał sobie sprawy dla czewiek. Bo kolor ich naprzykład aupelnie rzucił się w kąt saloniku i stanął przed drzwiom i otwierają,c takowe gwałtownie: go to podobieństwo ból mu zadawało ale
inny. Syn mój ma oczy niebieskie jak Kle- jakimś kwadratowym przedmiotem, opar- Czy to prawda?-zawołała wskazuj1!C cierpiał:. Skoro wieczór powracał do' domu, wsuwał, się do mieszkania cichutko
lllcntyna, a oczy portretu są... Ach! otóż tym O ścianę, jakgdyby go chciał przed na list przyniesiony.
llloźnaby powiedzieć, że oczy portretu są wzrokiem Klementyny zasłonić.
Szymon zlJla<llj nie śmiał powiedzieć ani spodziewając się, iż nikt nie spostrzeże wej~
teraz niebieskie? Nie, to gra światła mnie
- Idź sobie! idź! - \\'ołał;- ależ idźże tak, ani nie, drźał tylko jakgdyby wstrz!!~ ścia jego do saloniku, gdzie stało lóźko.
ludzi. Pamiętam doskonale, pan Fauvel precz pani Fauvel!
sa~y febrycznym dreszc,zem, a po ChWl!l ~Lecz Klemen~yna czatowała na niego.
miał oczy zielone. Co zaś do czoła, sam
Biedna kobieta przestraszyła się. Po raz zbległ szybko ze schodow, wyszedł na uh- Szymome, czy chory jesteś powiedz
ńie wiem co myślić. Alboż Ferdynand ma to bowiem pierwszy, Szymon szorstko do cę i nie powrócił aż późno w nocy, kiedy mi co ci jest?
'
takie wyniosłości nnd oczyma? Tak jest, niej przemawiał.
sądzil, źe ~o~a j~ż śpi.
. .
Szymon odpowiadał:
llla! Dziwna rzecz, przed chwilą nie wi- Dla czego nazywasz mnie panią, FauRzecz)"':,ścle, Sz:rmon o(~dawna Jl~Z prze- Tak, tak, chory jestem, mam migredziałem najmniejszego podobieństwa, a te- vel?-zapytala płacząc.
stal chodzlC ~o, b1Ur~, S!elzą,c meru?ho- nę, ale to przejdzie.
•
raz przypatrując się baczniej...
Szymon przybiegł do niej i objął w ra- mo przed stolIkIem, me :nogł SIę ?przec c~I zaczynał szybko chodzić po pokoju ZoBiedny człowiek tak się wpatrywał, aż c10- miona.
raz glębszemu wgryzanm w mozg zł:eJ, na nalegała:
szedł do tego nareszcie, że nic nie widział.
~ .Jestem niegodziwiec! Klementyno! Fer- prześla~ującej go myHli, cho~~ąc. zaś? mniej
- Moźe przed położeniem się do łóżka,
- Ależ ja jestem szalony! szalony! wołał, dynando! przebacz mi!
rozpamIętywał, . a zatel~ ~llleJ c~erpH1:ł.
chcesz zobaczyć Fredzia?
biorąc się obydwoma rękami za główę; poZdawało się żonie, że go chwila uzdro?=,o ot~:ymanm dymIsYI,. :ękn-Jąc Slę wySzymo,n chodził c~raz prędzej, mówiąc:
tern znów przycisnąwszy syna uo piersi dłu- wiłaj ale nazajutrz przez caly dziefl, nie ~owek, zony, mało pr~ebJ\\'ał w ~omu" a
- "\Vldzę go! Widzę tro ciąO"le przed.
go płakał, caluj~c jasne włoski zdzhvionego wymówił ani słowa.
bleganmy bez celu, z Jednego konca IIlla- soba!
"
"
Myśl wyłączna, która się dostała do te- sta na drugi zajmowały m~l ~er~z dzień ?aAlbo zatrzymywał: się wybllchajac nagle
dziecka.
Znowu upłynęły trzy miesiące; Szymon go ciemnego i ciasnego umysłu, podobną; ły, Szedł. ,prosto przed slebIe,. ~otrącaJą,c gwałtownym płaczem. 'Płaczac ;zuł si~
chudłi nie mial już teraz tej pelnej, łago~ była do wielkiego pająka na bagnistej ka-. prz,ech?d111ow, a przed powoza~m l11stynkto- mniej nieszczęśliwym,
",
dnej twarzy, na której troska nie wyżłobi- łuży, pają,k szamoce się, pływa, aż Wl'esz- Wlll~ Slę, tylko usuwa~. Usta Jego porusza- ,Wkrótce zaczęło brakować w domu piela nigdy ani jednej zmarszczki. Od nieja. cie się zagłębia,..
l~ SIę ,~Iągle, ro~mawlał sam ze sobą· "To 111ędzy, Nie mieli przecież ż::..dnego ka ikiego czasu niewiele mówił, ale teraz stal
Za tem pierwszem, przyszły i inne nie- me mOJ syn. ;N1e mam syn~. To syn tam- tału i żyli dotlid tylko z pensyiSzymoga;
się prawie zupełnie milczącym. Klementy- szczęścia, Jednego dnia, Klementyna, nie tego!" Razu Jec1neg,? zerwał ~1U wlatr ka- po stracie miejsca pozostali więc' bez środ
na zwróciła wreszcie uwagę, w jaki dziwny zwróciwszy uwagi na adres, otworzyła list pelusz ;'l. głowy. ~zymo,n 111e spostrze~ł ków utrzymania. Klementyna spróbowała
sposób, jak gdyby z niena".;iścilk spoglą,clal do męźa przyniesiony. Był to urzędowy nawet, lZ szedł z odsłomętą, głową,. "NIe napomkną,ć o tem mężowi,
niekiedy na Ferdynandka, Zle sypiał. Ka- dokument z ministerynm. Zawiadamiano byłbym nigdy sądził, iż to jest rzecz mo- , - ;Należałoby ci pójść do ;ministra pozał sohie wnieść lóżko do saloniku. Pe- Szymona, iż z przyczyny coraz częściej po- żliwa, tt jednakże tak jest. Uczeni powin- WIedZIała.
'
wnej nocy usłyszała Klementyna przez Ścia-\ wtarzają;cej się, a tem'z prawie już bezu- niby to umiee wytJ:ómaczye. Szczególniej
Szymon odpowiedzbł.
nłi{, jak placz.l1c, powtarzał kilk. akrotnie; /)U- stannej jego nieobecności w biurze, zarzl/Ju wczoraj w straszny sposób do niego byl.po- Gdyby pan Fauyel żył jeszcze, toby
del'2aj~cel ;Rz;eczywiścię u,lerzające!
zmuszonym był za.mianowi1Ć kogo inneg.o dobnYi az si~ przestra,szyłem, gdy mnie mnie n, olęcil,
'
(D l
4'

,

'fi"

s~PJljący sposób:. 1'8.27,460 kop. 98 prze- tego, aby rozmyślać nad środkami rewolu-

3

TELEGRAMY.

Ipaź.

62.50. SI?irytususp. dobre, wm.47.00,n~It.47.4J,
na kw. mJ. 48.20, na cz. lp. 49.30. Olej skalny
sy wstOSUnh."1l 9 proc. od wkładów, mają- lecz aby na prawnej podstawie zaprotestowW~d~t~4Iutego.Targ zbozowy. Pszenicana.lt. 9.80,
cych prawo do dywidendy; rs. 3,225 k. 70 wać przeciwko krzywdom, jakie się dzieją
Paryż, 13 lutego wieczorem. Dziennik na wiosn!) 9.90. Zyto na wio~n!) 8.10, na ruj. cZ}'.
na dodatkowe wynagrodzenie dla urzEJdni- naszej ludności w "\Vielkiem Księztwie Po- PatrieH donosi że oprócz rzezi w Tan- 8.22. Kukury~a na maj, cz. 6.98. OWIeS na. wioków, oraz na zasilek dla funduszu })rZ07.0r- znailSkiem."
'"
snę 7.48, na mJ. Cz.. 7.52.
hoa, popełniono J' eszcze wiele innych gwał- ! Peszt, 14 lutego
przed Fl"lold. 9Targ
no Ś CI• l. pomocy ofi cyal'18t"ów,' rs. 15,000 na
Przeszedłszy w dalszym ciągu pl'zemowv
d b
'3 zboz.·o.wv.
.... Paze011
'
.
J
Łów na za i
re, na Kukurydza.
WIOsnę ''', naJe~lenl. ,
f un d usz lllerezerwowany
celem pokrycia strat swojej do urzędów i posad rządowych,
wymesz kałych chrześcianach • 1'tfia- mc;;wm.,
OWIes na u~p.
Wlosnllo 6.90.
na mJ. Cz.. 6.61.
przypuszczalnych; 1'8. 509 na zwrot zalicze- kazywał mówca, że wszystkie najlepsze miej- llowicie zaś stwierdzonem zostało, że w pól- mgla.
nia udzielonego urz"dnikom i służbie z po- sca obsadzone są, niemcami, a ludność mte1- lOene; Kochinchinie zabito 50 chrześcian L0!1dyn 14 lutego. Cukier Ha;vanna N!, 12 no~i"
- ; J
l
J
nalme 20. Nadptyn\,}to 10 ladunkow pszemcy; pOWIP,.
wo d U obecnej drożyzny, oraz rs. 669 k. 9 scowa jedynie na podrzędnych i malodono- i zburzono wszystkie osady. Uformowały trze łagodne.
na kapitał zasobowy.
śnych posadach jest cierpianą. Najgorzej się bandy, które pod przewodnictwem wy- Brema, .!4.lute.go. Olej ska~ny C"prawozdanie końPrzyjąwszy na r. b. etat, uchwalony w jednakże dzieje się w szkolnictwie. Oyfry
k
.
ł
d
'
.
b'
. cowe) mzeJ. Sta.ndard whlte w m. 8.20, na mr.
r. Z., zgromadzenie udzieliło zarządowi pra- przytoczone na poparcie tego twierdzenia 80 o postawlOnyc l man arynow, prze lega.Ją 8.20, na kwicc. S.30, na mj. 8.40, na srp. gr. 8.85. ~
wo zaciągania zobowiązań do wysokości 3 wykazują, że rzeczywiście krzywda tuta.j uo- kraj i z okrzykiem Śmierć chl'ześciunom!
Poznart, 14 lutego. Spirytus W m. bell becz. 46.60.
..
h w,t.a
k" d'ow l. k apIta
. l u za- SIęga
.
.
h anych . rozmIarów.
.
I ta,
k na śmIerć
.
J'."
," .
. po na
4ti.70,
kw. mj. 47.80; na cz. 48.70, na
razy pOmIelllonyc
111eslyc
.Lj.·ancuzom."
pustOSZIJl l• mor duJą,
lp. lt.
49.30;
usp.nadobre.
Glazgow 12 lutego. Mixed number warrants 42 BZ.
sobowego, a nadto uchwaliło jednorazową 4936 dzieci polskich jest tylko 63 nauczy- drodze
zapomogli) dla Warszawskiego Towarzystwa cien tej narodowości, podczas gdy o poło.
9 d
.
Dobroczynności,w sumie rs. 300.
wę mniejsza liczba dzieci niemieckich wyParyż, 14 lutego. "NationaI" utrzymuje,
L~ndyn 14 Lutego, Podczas wczorajszej aukcyi wet~
Wystawa zbiorów prof. Dybowskiego, nosząca 2711, kształconą jest przez 76 nau- źe minister skarbu wk:ót~e zloźy swój u- ~!, a~11re~e~:Od~~~~ra:,t~~i \J~y!!~~~j o l/l niż
otwarta. w Warszawie w środli) 13 b. m., czycieli niemców. Zebrani zgadzając się na rząd; dotąd jednakże lllewladomo, kto zo- Liwerpool, 14 lutego. Bawełna {sprawozdanie poza~iera nader _c,ie.kawe ~kazy, jakie ten m.yśli wyra~o~e.przez ~si~dza dora Kantec- stanie następcą; "Liberie" zaś twierdzi, że czątko.).Przypuszczalnyobrótl0,OOO bcl.jbezzmiany.
CZCIO'odn
- k uzb lera ł pod czas po- ki
dowóz
o
y P odrozm
- ego, przYJ EJll Jed nomys-lme rezol ncyę, a b y w żadnym razie nie zostanie ministrem Dzienny
Liverpool,
14 10,000
lutego. bel.
po połud. Bawełna. (Sprabytu swojego na Sybirze i Kamczatce. Nie zanieść protest do rządu, z wezwaniem go k b
L
S
wozdanie koilCowe). Ohrót 10,000 bel, z tego na.
ma tam wprawdzie ani minerałów, ani ziel- do większego nwzgl'ijdniania na przyszłość s ar u. p. eon ay.
spekulacYI! i wywóz 2,000 bel., bez zmiany; ?liddl.
nika, ani wielu zoologicznych okazów-a słusznych praw miejscowej ludności.
Paryz, 15 lute?o. Leon Say został za- amer)'kańska na. tt. mr 5 2'/u, na Ult'. kw. 51'/al'
jednak budzi ta wystawa wielkie zainterecm Gabinet Gladstona poniósł w dniu 13 mianowany mimstrem skarbu~
na kw. mj. 5S9/ W na mj. cz. 6, na';tp. śrp. 6' /U '
.
.
'
. .
ł
na śrp. wrz. 6sI3~'
sowam~, llllanowicie wnmysłach poważmeJ- b. m. ciEJżką klęskEJ; izba wyższa przyj EJ a
Londyn 13 lutego wieczorem. Gladstone New-York, 13 lutego. wieczorem. Bawełna 103/'t
szych, przywykłych do rozleglejszego pogl~- bowiem ~81 gło~mi przeci~ko .81 wniosek oświadcz ł dzisia i
izbie niższei źe J'ene- w N. Orlea.nie 105/15' Olej ska.lny rafinowany 70%
du na ludzkość.
margrabIego SalIsbury, zaWIeraJący wotum
y
;J
..'
,J'
Abel. Test 95/8 , w Filallelfii 9 11•• Surowy olej skalPierwsza sala obe;muJ'e szafy zawieszone nieufności dla rz~du. Jeżeli także izba niż- raI Gordon telegrafowal, lZ wle.śc o.wym. or.- ny 77/s.Certyfikaty pipeline l d. {,7/S e. Mllka 3
J
k b
d
d: 65 c. Czerwona pszenica ozima w UL 1 d. 9217//1 Co
skórami zwierz!1t,
'" trofeami myśliwskiemi, sza przYJ'mie podobn!l'" uchwałp.,
" to wówczas dowaniu przez powstańców O let 1 ZIeCI, na lt.1 d . 9'.c. na mI'. 1 d. 10 'I,c., na kld
w:
• l III {l.
futrami. niedżwiedzi, wilków, rosomakó:w? 'lkoflCZy.ćby się m:usiaJ:o panow~nie whigó:v, niema żadnej podstawy. PowstaflCy pracują Kukurydza (nowa) - d. 63 1/1 c. Cukier (Fair rewyder. l. t. d. Obrazy fauny ~a:mczackieJ a t?r.ysl ~dzyskahby ,przewagę l z pewnOŚCią nad tem aby sąsiednie ludy nakłonić do Jlning Muscovades) 5 7/S' Kawa (fair Rio) 12 1/ 2 ·:t.ój
dopełmaJą wypchane okazy dZIkiego bara- umIelIby Ją wyzyskac. Powaga obecnegogaó l ' d' ł'
Ch t
i Berber Wilcox) 10.50. Slonina 10 1/,. Fracht lIbowwy 2. ~
na i kilkunastu ptaków. Prócz tego widać Ibinetu stanowczo jest już zachwianą. "Wszy- w.sp nego Zla ama..
ar um, an
.
TELEGRAUY GIEŁDOWE.
tutaj odziez kamczadałó~w, wielce ozdobne stkie gazety angielskie, nawet wierny dotąd me są wcale zagrozone przez wypadki "IV
suknie lomutów i przyrz!J:dy zaprzEJgowe "Dai1y News," zwracają, sili) przeciwko ministe- Suakimie. Z Tonkinu nie nadeszły zadne
IZ dnia 141Z dnia15
Giełda Warszawska.
jak uzdy, !a~so, ~zleje i t. d: , .• .
ry~n~, a z:1l?atrywania. prasy. l?odzieh takźe niepokojące wieści.
~ drugIeJ. sa!~ nneszczą SIę rO":Dlez wlel- opI~lla publtczna. .NaJbardzleJob.urza wszyLondyn 13 lutego. Konsul jeneralny BaŻą,danozkońcem gie!dy.
ce CIekawe 1 roznorodne przedmlOty. Po- stkw warstwy prOJekt- zawezwama pomocy.
t l
f'
K .
I'
• ł GorZa weksle krótkoterminowe
ciąwszy. od bucików i pantofelków dam- Francyi, skutkiem czego wyniknąłby podział nng e egra uJe. z. , aIm, ze. Jene~a .
50.62'12 50.67
na Berlin za 100 mr. . •
10.29
10.29
skich a skończywszy na woreczkach do t y- władzy w Egipcie pomiędzy obydwa mocar- don opnszcza dZISIaJ Berber l udaje SIę do " Londyn" l L. . .
41.15
41.15
"l'aryź II 100 fr. . .
toniu, lub przyrządach do kłucia ryb,wszyst- stwa. Korespondent londyflski do "Nationa! Chartumu.
85.50
85.50
~? jest tu .zajmuj'}ce. 9?fity zbi~r fotogra- Zeitung~: słus~nie przewiduje, że nastąpI
Paryż 14 lutego, wieczorem. RZ!:Jid posta- " Wiedeń" 100 fi. • . •
Za papiery państwowe:
fiJ typów 1 obrazow mIeJSCOWOŚCI, przyczy- w AngIn rozWUI;zallle parlamentu. Rekon- nowil nie obciążać bardziej budżetu na rok Listy Likwid. Kl'. Pol. .
88,20
88.nia się znacznie do zapoznania się naszego stmkcya taka poci!J:gnąćby zaś za sobą mo- 1885 dl t
dl ..
'/ "
ro'ekt Ros. Poz. Wschodnia . . .
92.60
92.50
ogółu z krajem, w którym ten szanowny gła wykluczenie z ciała dyplomatyczllego,
, a ego o ozono. na pozmeJ P J. Liaty Zas. Ziem. z 69 r. Lit. A.
100.30 100.30
podróżnik tyle lat przepędził.
Gladstona i Granvilla.
.
do prawa o podwyższemu placy naUCZyCie- "
100.10 100.20
"
" Ser. HI " A.
96.96.Listy Zast.1>1. Waraz.. Ser I
- Kilkunastu kupców warszawskich, pozoFakt, że posl~wie irlandzcy postan~w~i 10m elementarnym..
.
94.94."
.
"
"
,,"
H
stających ze sobą w bliższych stosunkach, gło~owa? za polityką ~ządow~ pl'zyIlle~l~
Kair, 13 lutego. GarnIzon, załoguJący w To93.20
93."
"
"
"III
92.60
92.45
postanowiło utworzyć grupli) asekuracyjną, ~:1kz~ w~elką szkodę. gabmetowI.. ~zlenn:kl karze, otrzymał rozkaz, aby się nie podda- "
"
'J,r
"IV
86.86.celem ubezpieczenia swoich towarów i m- ~rlan.azkle p~chwalaJą, P?stan?Wleme posłow wal, poniewaź nadchodzi już odsiecz.-Dzi- Liaty Zast. :M. Lodzi Ser. I
85.85.chomości w jednem z towarzystw bez ucie- l tWIerdzą, ze to bEJdzle najlepszą zernstfb ..
,
.
"
'b k'
""
"
"
II
83.25
83.25
.
. d
ś d' t
. tó"
na Anglii. Jednem słowem opozycya wszel- SiaJ przybyło do Snakllnu pl'ijC oso, -tore " "
"
"lU
k aIlla
SIę o po re mc wa aJen w,
.
..
. d'
. . S' k t L d' .
Gietda
Berlińska.
Grupa,·· złożona z 17-tu osób, uzyskała kich odcieni t~yumf~je teraz w BrJ:tan:l.
p~twl~r za~ą wZIęCIe, lU -a u: . u zIe CI ~o198.30 198.40
Banknoty rosyjskie zaraz. .
od Towarzystwa znaczne ustępstwa, co w
cm. JakkolWIek an~ telegramy, am tez ~~- wladaJą, ze powstancy chCielI wszystkIm
197.75 197." n a dost.
"
197.60 197.70
połączeniu z prowizYI! ajenta uczyniło 0- grallIczne gaz~ty me p:zynoszą, nam. bhz- mieszkańcom darować życie, ale tylko pod Weksle na 'Warszawę kro
szcz~dności prawie 15%..
szych. szczegóło:" o. zb.roJ~~ l)o.:vstan;t n~ tym warunkiem, że Tewfik-Basza zostanie Dyskontó 4%.
Giełda Londyńska.
Inni kupcy i przemysłowcy tamtejsi za- KreCi:, to. z~aJe ~lę Jedn ze me po ega.
_d
22.75
22.75
mierzajfb urządzić się w podobny sposób i wątphwOŚCI, ze wIadomość O tym wypadku lm "y any.
. . 'Yeksle na Petersburg. .
grupami zawierać ubezpieczenia.
jest wia~·ogodną. •J~dna tyl~o "Nordd. AUNowy-York, 13 lutego. ~owodzle .pr~yble~ Dyskonto 3'/2%
- Żegluga na Wiśle. Z dniem 17-tym gem. ~ltung" pOŚW1~C~, dł~zszy. artyk~ł :~- rają coraz wi'ijksze rozmIary; w CmclUnatl ~~~~~~~~~~~~~~~~~
b. m., t. j. od niedzieli, zacznie kursować mu waznem~.faktoY{l.I tWl~rdzl" źe WIelkIe stan wody jest obecnie o 2 stopy wyższy,
T A R GI Ł Ó D Z K I E
pomiędzy S&.nd~mierzem a Nowlj,-Aleksan- tam z~chodz;,c musl.mebezpl:cz.ellstwo, sko- niź w roku 1883. Dotknięci powodzią znaPiątek d. 15 Lutego 1884 r.
.
C"
. d
Targ zbożowy. Sprzedano dziś:
dry ". (Pulawanu) statek osobowy Kon- ro TUlcya az 5-0 tyslęcznfb aIllnę wysyła n a .
'1'
"
"
poskromienie rokoszu. Pierwszą, wiadomość leźlI wprawdzIe W lUClllnatl ostatecznfb
Przenicy:
Ż y t a:
stanty.
. po d~&o
~.
. l - pomoc, a l e WiO.
Oh' St raszn~ p~nuJ~
. nę dz a. 30 kor. po 930
12 kar. po 630
Z Sandomierza wyruszy on po raz pier- o .wY b ucl1~ powstal~Ia
pIsmo angle.
. ~,
. ~.
wszy w niedzielę, z Nowo-Aleksandryi (Pu- Skl~ ,,~ally News, ~le.l ono doqd me Tak samo w Wheellllg znaJdUje SIę około
~ ',', g:~g
~::
~:!g
ław) zaś w poniedziałek.
rozJaśmło przyczyn, Jakie osta~eczllle spo- 10 tysięcy osób bez schronienia i żywności.
Jęczmienia
100"
6.00
Również od dnia 20-go b.m. rozpocznie się wodowały ten oddawna spodZIewany wy100 kor. po 5.30
O w 8 a:
kursowanie statków z '\Varszawy do Płocka. padek.
50"
5.50
100 kor. po 3.3a
Otwarcie żeglugi w połowie lutego naleWIADOMOŚCI
l~rg :ikfUd~: na Rynku ~OWy~. D::!y duże
ży do prawdziwych osobliwości.
* Wystawa drukarska. W jesieni r. b. otwartl!
ceny umiarkowane.
- W ogrodach warzywnych, znajdujfbcych zostanie w PetersbUrgu wystawa dzienników, oraz
~Ue.ko, kwarta . . .
8 kop.
sip na krańcach Warszawy ogrodnicy ko- przyrządów i' maszyn drukarskich...
..
--::51UIetana ". . • .
39"
""
...
t· d
_.
h
* Katastrofa. W skutek spotkama SIę pOClI}gOW Petersburg 14 Lutego. Weksle ne Londyn 231h,
Maslo świeże, funt. .
42112 "
p i 1!l już zIeml'ij l. przys 'ijpuJą O roznyc ro- w Kentucky, 15 osób postradalo życie, a 15 ponio- nalHamburg 19,)114, Hos. Poż. prem. lem. 215,
Ser średniej wielkości.
45"
bót wiosennych.
slo ciężkie rany.
.
II emisyi 212, Nowa renta zlota 1643/ 25 , Pożyczka
Jajka, mewIcl .
25
"
W parkach i .ogrodach odbywaią się po- * O strasznym wypadku donosz!! dzienniki węgier- wschodnia 93. Waluta mocno. Zwyżka fondów.
Kartofle, ćwierć.
75 "
~
;J
v
skie. Orszak weselny, odprowadzają.cy mlo~ą, pa!ę
.
11
strzyżyny drzew ze zbytecznych ga1ą,zek, do kościola w Czygrand, a zrożony z 35-ClU osob,
Londyn 14 Lutego. Wykaz banku państwa (w ty"garn~ec •
"
trawniki zaś i kląby oczyszczane są z. liści. na 7-u wozach, pragnl!c skrócić sobie ~alek!! drogę, si!!cach funtów szterlingów). Całkowita rezerwa
Cebula, garnIec.
24
"
. ostatm. k on- postanowi<> przebyć r ze kg C'lBIl po lod1::1e. Zdol~no 12.890 (przyb. 677)', noty w obI'egu 24,767 (ub. 267)',
Buraki"
••.•.•
"
_ Z Piotrkowa donosz", IŻ
M h
9
'"
te;;; tego dokonać przy. zastosowamu wszelkIch zapasy w gotówce 21,907 Cprzyb. 410); pOl'tfe123,141
"' arc ew"
•....•
"
cert na rzecz niezamoznych uczniów miej- środków ostrożności. Powodzenie ośmieliło we- (przyb.I7aU);Baldo prywatne 22,485 (przyb. 311); saldo
IKlietrulItzka,?-iIJ,z, z S-l5 Btzt. :rob. 21/2 »
1
scówego gimnazyum, udaJ: się doskonale.
selników tak, że powracajl!c z kościoła do wio- państwowe 8,891 (przyb. 1092); rezerwa not 11,870
apuB a, g owka ma a w 08 a.
l"
Największe wraźenie sp~'a:vil~ n.ka~ani~ ski Domrac1, uwazali już wszelką, przezorność za C1POOOrzy)b.. 584~; ubezpieczeme rZl!dowe 13,453 (ubylo
~~~;r' 8ztuk~
'wi~zka:
si'ij na estradzie dawno JUZ lllewldzlaneJ zbyteczną,. Tymczasel1?- ,lód, sku~kiem l:agod~e~o
Kury
85
·· kt'
'1'
powietrza, coraz bardzlej stawal slll kruQhym l me Pary t 114 Lutego. Wykaz banku państwa (w t yInd czki" .
2
"
k
Wal
D
p. eryngews lej, ora z S1 ą 1 u~zu: zdolał już utrzymać ci\jzaru wozów. Na samym si!!cach fran.). Przybytek. Gotówka w zlocie 6.300,
Inl
".
. rs.
"
ciem wypowiedziała: "Z pod CheroneI" l willC środku rz~ki, za.l:amal s~lJ, a calc grono, .wesel- w srebrze 500, Portfel głównego banku i filij 90,000;
li Y~
".
. k" 8~
"
"Hagar na puszczy."
ne znalazło śnllerc W gl\jhoklCh nurtach rZe.iI. Je· zaliczki razem 16.700, Saldo skarbu państwa 151.900.
ŚnilIte, 'fu~t '.
.
16 1/1;;
tek
Deklamatorkę wywoływano bez końca.
den tylko skrzypek cygański zdolal sill prawie cu- Ub.b.r : :f6000ty w obiegu 39,900; prywatny rachunek
"żywe"..
•.
dem uratować.
leZą,cy v,
.
Groch polny garniec..
32
"
- Z Białegostoku donoszą, że i w tern * Lasy Szkocyi ogromnie ~cierpia1y 'przez sza~e- Berlin 14} lutego. Bankn. rosy;sk. 198.30, weksle
,,8zabl. kwarta.. • •
""
10
mieście podstępne bankructwa mają licznych j!!ce tam w ubiegłym tygodmn burze. ~odluK WlR- na WarszawIl197.60, na Petersburg 197.20, na WieKasza grycz, gruba kwarta.• 10
l/l n
adeptów. .
.,
. domośći nadchodlll!cJch z różnych okolIc, WIcher deil 168.40. na. Londyn 20.47, na Paryż 81.15, na.
Kaszka krakowska
"
14
tl
d
t
d
podczas jednej nocy obalil 320,000 drzew.
Amsterdam 168.70.
•
"
Niedawno zas na e Je neJ ego ro zaJu * Przeciwko fortepianowi. Jeden z uczonych 1eWieden, 14 lutego mecz. - Akcye kredyt 305.60,
"afery," wy~U!zyl sili) oryginalny. wypadek. karzy wystą,pU z szeregiem artykulów dowodzących takież w~gier. 306.75,. fnncuzkie 312.25, lombardy
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
Pewna wIaścIClelka sklepu, pOWZIąwszy za- niebezpieczeństwa muzyki dla pe\\"Ilych komple- 141.75, galicyjskie 293.30, kolei póln. zach. 182.00, Małżeńsłwa zawarte w dniu 14 lutego:
miar ogłoszenia bankructwa, chciała prze- ksyj. Autor cytuje kilkaset wypadków cho;roby.ser- austr. renta papierowa 79.80, takai; zlota 101.45, W parafii katol. 1, a mianowicie: Adam-Bazyli
d k
h W t
cowej.u dzieci, rozwinijltej p~zesll:d~ w ?WICzeruac~ 60f0 wl/gier. zlota. 121.70, 5% papiero\va 87.70, Holc z Konstanc.yn BorkoWBk".
nieść towar s kI epowy o rewnyc. . ym ~ortepIRnowyllh. Wskutek merpIen tej kate"orp takaż 40/0 zlota 90.00, noty markowe 59.271/2, na'...
. h"
l ed LO
'?
Wparafii
cel u w nocy zaJec
a:l~ z f urmank"·
't! p·Z.
zmarło w ostatuiem dziesięcioleciu czter dZlestu
poleony 9,61, zwi!!zek uankowy 106.75; uBp.,ospale.
zynl!
Klich.ewang.: l, a mianowicie: Jan RisBer z Ro·
sklep i zaczEJ!a uprzątac l'Z~czy. ~leszczę- przeszło :inistrzów fortepianu, wykonawców' i nau- Londyn 14 lutego po poludniu. Konsole 101'12, starozakonnych: 3, Libicki Herszlik z Cytryn Juście chciało, iź stróże nocm w Blałymsto~ czycieli.
,
pruskie 4% konsole 1001/1' 5%3 tureckie z 1865 r. desBą, Morejno Izrael Szoel z Km'miol Gord!!, Frydsip na aferacl.l handlo.wych l
* Wpływ muzyki na "k~estyę .malień~.ką·" Je.den 8 5/8> rosyjska poź. z lS71
r. 86 /4, takaz z r. 1872 man Mendel z Eksztein lIIaryą.
ku nl'e znaiv·
~.~
"
T k z warszawskich statystykow obhczyl, lZ tamte~sze 86'14" takaz z 1873 r. S5 5J8; 4°Jo renta. złota w\)gierska Zmarli w duiu 14 lutego:
nocnych ptaszków zazwyczaj aresztuJ1'/;. a TOWltfzystWO muzyczne jest wybornym.... targIem 745/ a, austryacka. zlota renta 84 1121 egipska 67 1/8 , ban· Katolicy: dzieci do lat 15-tn zmarło 3; w tej
sili) teź stało i z kandydatką na bankruta. malZeńskim.
ku ottomanskiego 15 3/ 4 , lombardy 123/n, akcJe ka- liczbie chłopców 3, dziewcząt-j dorosłych 3, w tej
Stróże narobili hałasu i właścicielkę sklePo kilkunastu latach istnienia instytucyi,. hiat?- nalu suezkiego 81, sreuro 51, dyskonto 33/ 8 "lo.
liczbie m\lźczyzn. 3, kobiet _, a mianowicie: Franr'
ryli. członków jej wykazuje, że wielu poze!:11o Slll
Paryi, 14 lutego. po potd. (Sprawozdanie koń· ciszek Mikel, ciesla, lat 31, Józef Kirszner, tkacz,
pu... zaprowad zono d o po lCyl.
poznawszy swoją przyszłą na koncertach. KlIka pa- cowe) 3% rent,a umarzalna 77,52'/l; 30f0 renta 76.47 3/ 2, lat 54; Ludwik Smul, mularz, lat 2l.
nien, eksponują,cych swoje sity. instrumental:>e ln~ 4112"10 pożyczka 106.07 112, wIoska 5% renta. 92.0U,
Ewan!lelicy; dzieci do lat 15-tu zmarto"2, w tej
wokalne, znalazło mężów pO~ll\ldzy oklaskuJącyuu austryacką renta zlota 86 1/S , 6°10 złota wllgierska liczbie chlopców-, dziewczą,t 2; doroslych-; wtej
cm Wiec, o J' akim donosił korespondent
102, takaż 4°/0 763/8, rosyjska· 5% z roku 1871 T. liozbie nt\lźczyzn';-, kobiet _.
1 - ' ich grę lub śpiew słuchacz~ml.
nasz z Poznania, zwolany zosta1 rzeCZyWI- Skojarzyło się teź tam WIele pal' al'tyst~cznych... 93 1/ s. Losy tureckie 42.00. Credit mobilier __ .
Starozakonnych: dzieci do lat ló-stu zmarlo - i wtej
ście w dniu 1 lutego b. r., a stawiło się nań w tych dniach jedna z takich przystąpI do 01- Creillt foncier 1242.00; akcye sue~kie 2048.00, Bank
tarza.
.
. paryzld 847.00, bank dyskontowy 518.00, weksle na liczbie chłopoów-, dziewcząt - i dorosłych - i w tej
nrzeszło 300 obywateli. Cel ze~rania okreObecnie kiedy Towarzystwo programem swOim Londyn '25.26.
iczbie mljżczyzn-, kobiet-.
Ś1il jasno ksiądz dr. Kanteck~, re~akt.o~ obj'Ją także choreografj\j, c"yli, k~lt sa~ono-.yeg~
Szczecin, 14 lułego po polud. Targ zboż.: pszenica ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Kuryera poznańskiego," człOWIek ":lelk18J tańca, mowy Już chyba ~ tem b?c me u:oze, .zek~ usp. mocne; w m.16.5,00-179.00j na kw. mj. 179.50
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE.
na mj. Cz.. i81.00. Zyto, UBp. mocnej w m. 131.00Piątek dnia ]5 lutego. Temperatura wczoraj
energii, jakiej dowody złoźył w czaSIe gło- która z pamen uczestmcZl!cyc w "WleCZO!ac
prlldko za mąż nie wyszła....
141.00; na. kw. mj. 144,60, na mj. cz. 144.50. Olej rano 20 R., w polnd. 20 a, wieczór 26 Rj Śre.
śnej walki z p. Luxem..
.' .
rl'<ep~kowYl UlIp. mQO~~ na. kw. mj. 6lS.001 1l.a wrz. dllia wysokość b~ometl:'u ~8. cali 4. linij frano.
lINię przyszliśmy ,tutaJ bynaJlnnleJdla
znaćzono na dywldend'ij dla uczestników ka- cyjnemi, jak to na~l insynuuje p. 80ssler,
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OSTATNIE
HANDLOWE.
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OBWIESZCZENIE.

Powołuj!}:c 8ill na obwieszczenie swoje
września

(9
r.
ogloszone w gazet"-Ch I:.ó,dzkiejl::=-:
Tageblatt Nr. 231 w
I ..·t .... ""~,'-' .. 'G
widzi potrzehę Bt(IWllrI:Vs~:onvcll
uprzedzić, ze przypadajlbCo. od UU.Zle:WIlyC:ll
pożyczek rata listopadowa 1883
1-----...:..!2..,;=--::..:=-=-.::....;:.~__:___;_--1
być wniesioną do kasy towa1"ZY9twa
pożniej w dniu 17 (29) lutego r.
"I\' razie bowiem nicr.apłacenia do tego
dnia rzeczonej raty, Dyrekcya stosownie
do § 78 Ustawy, zmowoloną będr.ie 7.","-,-'--,-gaj,!ce nieruchomości \'I'yatawić na
daż, unikajl1C odpowiedzialn08ci z
i majqtku jaka § 68 na DyrektQrów
p03tanO\vionl1. Dyrekcya ~podziewa
jednakże, że stowarzyszeni unikahc
ewentualności i znacznych kosztów' J-"'-'n,,_
wystawienie na sprzedaż za sohlb PO'}ll!l~a,1
zalegającą ratg w terminie wyżej OllllaC.zo-1
nym do kasy towarzystwa wnieść
mieszkają·
•
Prezes: Z. Grohmann.
Dyrektor Biura: A. Rosicki.
76-1-

dnia 27
Nr. 3485,
Nr. 230 i
Dyrekcya

i

~I

~I

P Ł Ó T N .t\.,

I

ŁÓDŹ

BIELIZNY

ulica Piotrkowsk:\ 784
poleca na sezon ohecny

~ i Koszule męskie pięknie uprane najlepszego niezaprzeczenie fasonu
"

"

bez kołni. i mankiet: za tuz. 18,00 24,00 36,00 Rsr.
z kołni. i mankiet. " ,,33,00 48,00 54,00 "
lt

NOWODOI
w krawatach męskich i damskich, spinkach do mankietów i gorsów,. spilkach do
krawatów, kołnierzach, mankietach damskich i męskich, żabótach 1 kryzach,

chustkach na szyję i do nosa.
Skarpetki baweł, fil d'ecots, jedwabne. Pończochy balowe od 3,50 rub. za tuz.
19-8-0

Komisarz sl!dowy Piotrkowskiego
Okręgowego Józef Greffkowicz, za'llle:sz,m-I
ty. w I:.odzi, na ulicy Solnej ~od Nr. 338,
na zasadzie § 10:18 U. P. C. niniejgzem
podaje do wiadomości, że na skutek
dania egzekwujl!cego Karola
dera i z.przyczyny niesprzedania jeszcze Cielęciny niewyd<;)tej
D1aszr:t I chomont, naznaczona na 13 (25) Ułowa z mózgIem . . .
styCZnIa 1884 r' sprzedaż ruchomości nn- Cztery noO'i kreski i ślelezqcych do~ Karola Ottona Fiszera,
dziona." '. . . . . .
serce i wl!troua
dzie sill 7 (19). ~ut~g? :188! r. o .
B 'RANINA'
10 rano, na mIeJ3CU ICh przechowywama,
w m. Pabjanicach, w domu Nr. 41.
.'l.
J.
J.
•
Ruchomości składnjlłce się z
z tłuszczem .
poilczoszłl.iczych i chomont ocenione
Głowa'......
sta.ly dó licytacyi ogółem na sumę
Letkie, serce i dudy
004,
Mięsa koszernego. .
BUI:.KI.
d. 25 Styczuia (6 Lutego) 1M4 r.
(podp.) Komisarz sądowy
Józof Grefi'kowłcz.
Bulek montowych .
75-1zwyczajnych .
CHLEBA.
Wierzyciele D. Kossowskiego raczą,
przyszlI! Niedzielę t. j. dnia 17·go h.
Chleba pytlowego z ml!Jki
o godzinie lO-ej rano przy hyć do
z młyna parowego . •
kantoru dla porozumienia si<;) co do
zlll%ki pośledniejsz.
go punktu, w tej kwestyi.
LndW'i.I~

i

NiliOllleda rrrelllbeclriego

~!
~I

"

OBWIESZCZENIE.

,~"""",!""!!!"!"",!~"""!!"!",,,,,!,,,,,,,!,~~~~-~_!'!"'!"""--"!"'!--"!"'!~~~~~~

1---

ognia
St.
Towarzystwa "Saltlmallł~
dra." z czem Bill polecam, przyrzekając

PAlIM"hllr~kiAnIO

największlj, akuratność.

E.

GZIN - KIN - KULONG

Bazar Kaliski.

Wyborowy 9atunek Herbaty

52~5-0

Kwietnia T. b. do wynajęcia

firmy

MIESZKANIE

;;PIOTRO

Odznaczajl!cy się pysznym aromatem i nij~DCll·Ów-lm-. I "~.W.""'J''b''~
nany w smaku, w cenie Rs. 2 k. 20 Z!l. funt
zaszczyt polecić.

z 5 pokoi,' przedpokoju,
kąpielowego z klozetem
zlewem. Bliższa wiadoRichtera, Cegielniana ulica
29-13-13
Od l kwietnia SI! do wynajęcia przy ulicy
Piotrkowskiej Nr. 532 -

lVIeyer.
79-1-

ad l1t@~ł,ficID~
! Ullkałlld
~
fil
U)

'11.

O

Załf,ll.

Ulica Piotrkowska Nr. 1)20.

-

w'
,. L br .
- SltÓiXE
LOEA~!
mlescu~ u lnIe
PUBLICZNE
~bsz~r.ny ~arterze

O

~. eJWHt'W1<VÓM0'ł0

.
l
l'
Jest cosprzec anm

Sklep
na.
z przyleglemi
:2 pokoJnnll I kuchmą·
Nil I-em piljtrze 4. pokoje i kuchnia

SPRZBDAZB
.

I

ll~m

LJLUJ. 3._. L>('~QI,-W. . lI.u OM ~W!~~A~! ~i'N,:~~~~$, E:.- ~~ : ~~ri,'O n!i;:~~~~~ii~~omuo,

konywa wszelkie 1"0boty
.
Jeg'o
w chOd zące, pO cenach
umiarkowanych•

ZA

Wek.sle.
Berlin
(169 1/ 3) ( dl. t-er. 2 d.
kro ter. 2 d.
"
• • • (lG93/~)
hme niem. mia.sta bank.
dl. tel'. 2 d.
kro tor.
2 d.
"
" "
"
dt. ter. 5 m.
Londyn
kro ter. Sm.
"
dl:. ter. 10 d.
Paryż
kl'. ter. 10 d.
l'
.•
WIedeń
dl. ter. Sd.
kro ter. 5 d.
dl. ter. 2 d.

I

100
100
100
100
l
1
100
100
100
100
100

mI'.
mI'.
mI'.
nlr.
I:..
IJ.
Fr.
Fr.
flor.
flor.
rs.

Dyskonto
-4-

"
4

34,000), przy rogatce Luhar· da B!tumann), Nr. 1410 w IJodzi,
893, cena rs. 3250. Zdatn!l. da Baumann), odbędą się w dniu
na Fabrykll zapal:ek lub inną, ca (2 Kwietnia) 1884 r. w Sali
kt6rych tu niema F",hryk Cykoryi i sztyf- Slldziów Pokoju w l'iotrkowie.
tów. Wiadomość w Luhlinie w magn.zy-Bhższych ohjaśnień udziela .4dwokat
nie ubiorów mllilkich Dllmazego Różeckie· Przysillgty Hausbrandt, w Piotrkowie.
Nr. 173.
66-3-6
67-2-3

Z końcem giełdy
~---,,..-_ _ _---.,,..-_ _ I
żą,dano
płacono

-.-

z wyższym patentem, udziela lekcre: muzyki, j.zyka francuzkiego i przedmiotów
k.lasycznych. O warllnkach dowiedzieć
SI~ możn",. ~odzi.ennie w mieszkaniu W-ej
Gr:abow.skIeJ, ul~ca róg Wschodniej i KamIenneJ Dom Fmstra, Nr. mieszkania 11.

23:-3-3

DopelnioM tranzakcye
50 75 711/%
50 60 62 112

50.80
00.62 1/:1

, - " 4 pokoj. ik"hnio ;

TOWARZYSTWO ARTYSTÓW DRAMATYCZNYCH

pod dyrekcH

"S

10.29

10 28

"4,

41.15

-.-

41 5 7 1/ 2

85.50

85202535

.T. Puchniewskiego

w

Sobotę

dnia 16 lutego 1884 r.

BAL MASKOWY

Z, końc. i gielcly
~g Dopełnione Z końc.gieldy
Akcye •
.E '"
tranz.
. d
~
żą,dano I plac.
(za 100 ra.).
(za 100 rs.).
Ul p,
zą . I placon
AkcyeD.Ż. War.-W.1oor. -4- Obligi Skar. Kr. Pok duze -4połączeniu z przedstawieniem teatral"
'l
W.-Byd.liOOr. 4
"
"
"
"małe 4
n
"
"l00r. 5
Dowod:y Kom. Cen. Likw.
-.- nem. Każdy bilet wykupiony na przed"
"
Teres. l000r. 5
ListyLlkw.Kr.Pols. auże 4
M.50
stawienie służy zarazem na Bal maskowy.
38.20
""
"l00r. 5
"
"
"
" mate 4
"Fahr.-I.ódzkiej
"
92 GO
R.,s.1'oil. 'YsA em.1000r. 5
a rozpoczęcie daną będzie komedya w
" Banku Hancllowego
- . - 92.60
"
" "
"
100 1'. 5
.
w WarBzawie250r.
-.-[
-.-,
92.60
3 aktach p. t.
"
" "
"
Wr. 5
'l War. Ban. Dya. 2501'.
- . - 92.60
" " " II" 10001'. I)
łJodzi
2OOr.
"
Ban.
H.,w
92.60
"
" "
"
lOOr. 5
" War.Tow.Ub.odognia
- - - 92.60
"
" "111,, lOOOr. Ó
I: wypl. rs. 125 25Or.
- . - 92.60
"
l' "
"
100r. Ó
- .....;.;.. "" 'Yar.Tow.F.Cukru500
Ros. I oż.Pr.zr. 1864 lem. 5
0uk-r.Dobrzel. liOOr.
"
"
l>
,,18661Iem. Ó
" " Józefów 250r.
BiIetyBan.P&ń.Ros. lem.
5
" "Czerak
25Or.
Początek. o godz. 8.
"II,)
5
" " Hermanów250r.
-."IlI"
l)
" " IJyszkowic.250 r. E
-."
"
"
n IV"
" " Leonów 250r. tListy
Zastawne
(za
lOOr.) Ó
u " Cz~stocice 256r.. ,~~
1oo.15( 100.30
"
"z r. 1869 S.llit.A. I>
w Niedzielę ania 17 lutego 1884 r.
" T. W. F. Stali 10001'. ~
100.10\100.25
"
" " " "lit.B. ó
"Tow. Lilpop, Hau-i
- . - 100.20
"
" " " " Dlale 5
Locweustein l000r. :
"
" " Ser. Il lit.A. 5
"
Tow. Zakt Metal. B. c
"
""
"lit.R Ó
IIantkewWar.1OOOr. ~
n
n"
" małe ó
" Tow. Za.kt.GÓrniczych
"
" " Ser.llllit.,A. 5
-.- 100.10
SŁarachowickich100r.
100.05
"
""
" lit. B. I)
"Tow. War. Fab. Mach.
... - 99.95
"
""
"
male 5
N arz. RoI. i Odl. 1001'.
-.- -.- -.- Komedya W 5 aktach a 8 obrazach
" n Ser. IV lit.A. I)
"
" Wara. T. Kop. węgla i
-."
""
"lit.B. /)
Z akl. H utniczych25Or.
przez Okt. Feuilleta.
"
""
"
n'lale Ó
" Tow. Zakl. Prz. Baw. }
Listy:tllo8t.m. Warsz.Ser.l ó
96.Tk. w Zawierciu 250 r.
94.-.""
""Il5
Tow.IJaz.iEaźni1oor.
9S.l0j 93.20 -.- ~~------~--~~~~--~-L
we Środę dnia 20 lutego 1884 r.
__--~
""
""Ill ó 92.90
"
92.30 50' 92.60
.
'Wartość kuponu:
""
" " IV l>
86.1
"
"m. I.odzi" l l)
L18t. Z!lS. nowych
. • 72 }s,
Obli,rowaka1'b. 147'1.,
85."
"m.Warsz.s.liIl184 2/a, Poż.prem.lem. 43 1/10
""
"
"II l)
85.25
1
"
." ~.Eod)l:i. • • 143 /10,
"
"llem.209 2/a,
" " R. T. ""Ill
Li.styza.st.
Wz.. Kr.:Z. l)
ó
"
likwId.
• . . • 81'/10'

Papiery PSBgtW.

_·_'t

-.-

-.-1

STAROSTA.

-.-

-.-

"
"

,,_n

)l

"

-.-

-.-

-.-.-

-.-

:r

-.-

-.- -.-

I

Redaktor i Wydawca. Zdzisław I{nłakowski.

DWA ŚWIATY

BAL DZIBCINNY

)I;o3BoleHO qeHsyporo. IOJl;:u:! 3 Wenpa.u 1884.

'\V drukarni .I... Krok.o,vskiego W Łodzi.

